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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

Csoóri Sándor

Anyám 
fekete rózsa

Anyámnak fáj a feje -  
nem iszik feketét.
Anyámnak fáj a feje -  
nem szed be porokat: 
szótlanabb sápadtsággal 
feji meg tehenét, 
szótlanabb sápadtsággal 
söpröget, mosogat.

Anyámra durván szólnak 
jöttment idegenek?
Anyám az ijedtségtől 
dadog és bereked.
Sötét kendőjét vonván, 
magányát húzná össze: 
ne bántsa többé senki, 
félelmét ne tetőzze.

Anyám utakon lépdel, 
s nem ju t el sehova.
Szegénység csillagától 
sebes a homloka: 
vállára még az orgona
virág is úgy szakad, 
mintha csak teher lenne, 
jószagú kárhozat.

Nyár van égen és földön, 
zene szól, muzsika, 
anyám csönd-sivatagján 
el kell pusztulnia.
Gépek, gyártmányok zengnek 
csodáktól szélütötten, 
de egy se futna hozzá:
„segítek, azért jöttem ”.

Anyámnak fáj a feje -  
anyámnak fáj a Semmi.
Anyám fekete rózsa, 
nem tud kiszínesedni.
Egy éjjel földre roskad, 
megtört lesz, majd kicsi -  
Bejön egy madár érte, 
s csőrében elviszi.Imets László fametszete. Albrecht Sándor gyűjteményéből



Almádi régi épületei

Wéninger villák
A

 cím ben használt 
többesszám ma már saj 
nos nem aktuális, miután 
a régebbi épületet -  az úgyneve

zett alsó Wéninger villát -  közel
10 éve lebontották. A két villa 
léte, valamint elhelyezkedése a 
birtokon, jól illusztrálja Almádi 
beépülésének folyamatát, tehát 
érdem es tö r tén e tü k e t m egis
merni.

Talán már nem kellene emlí
teni, de mint mindenkor most is, 
az 1858 évi kataszteri felmérés az 
a lapvető  fo rrásunk . Ebből 
következően célszerűnek látszik 
egy másik alkalommal, ennek a 
rendkívül fontos forrásnak törté
netét részletesebben megismer
nünk. Az említett felméréskor két 
szőlőbirtok volt ezen a területen, 
amelyek az alábbi adatokkal ren
delkeztek.

4109-4110 helyszínelési számú 
birtok tulajdonosa, Cseh József 
Imre szentkirályszabadjai lakos, a 
birtok nagysága 862 négyszögöl, 
amelyből 661 négyszögöl a szőlő 
és 201 négyszögöl a rét. 1882. au
gusztus 27-én felfektetett almádi 
önálló  te lekkönyvben a 
következőket találjuk. 222 betét
szám alatt, megnevezése „Szőlő 
a berényi dűlőben” 786 négyszö
göl, tulajdonosa Cseh (Imre) Jó
zsef és neje Kis (Tihanyi) Julian
na. 1883. május 12-én történt be
jegyzés szerint, 300 Ft ellenében, 
Krisztán József veszprémi ács
mester az új tulajdonos. Tőle örö
költe 1887. november 14-én hét 
Krisztián családnevű személy, 
köztük három kiskorú, bizonyára 
gyermekei. 1896. november 5-én

v e tte  meg tő lük  a b ir to k o t 
Wéninger Antal győri lakos.

4111-4112 helyszínelési számú 
szomszédos birtok tulajdonosa, 
Cseh Sándor Imre szentkirály
szabadjai lakos. A birtok nagysá
ga 784 négyszögöl, amelyből szőlő 
563, rét pincével pedig 221 négy
szögöl. A  birtokot 1882. márciu
sában örökölte Cseh (Imre) Gá
bor és felesége Lángi M ária. 
Krisztián József 1882 júniusban a 
birtok felét, majd 1889. február 
23-án a másik felét is megvette 
tőlük. 1896. december 27-én pe
dig vétel útján lett Wéninger An
talé ez a birtok is. A  két telek 
együttes nagysága 1648 négyszög

ölre alakult, amelyből az 1909 évi 
vasútépítés kapcsán 21+49 négy
szögölet kisajátítottak a magyar 
királyi Államvasutak javára. Az 
1923-ban készült „Kataszteri bir
tokívek összesítése” szerint a tu
lajdonos Wéninger Antal, a há
zak házszámai 53/A. és 53/B, a 
telek nagysága 1369 négyszögöl, 
ebből 749 a szőlő, 413 a kert, 
egyéb adómentes terület pedig 
207 négyszögöl. Ez utóbbi terü
let az épületek és az utak által el
foglalt telekrész. A telek terüle
tének csökkenése nagy valószínű
séggel a nyugati telekhatár több
szörösen megtört vonalának ren
dezése miatt állt elő.

Mint már szóba került, a tel
ken két épület állt. A  régebbi, a 
korábban Cseh József Imre tulaj
donát képező pince helyén vagy 
felette épült a századforduló kö
rüli években. Pontos építési ideje 
nem ismert, a telekkönyvbe sem 
jegyezték be, bár ezek az építési 
bejegyzések nem mindig ponto
sak. A telek Bajcsy-Zsilinszky út 
felőli részén 1911. évben épült fel

a ma is létező épület. Építésének 
ideje a bejárati vaskapu lábazati 
részén szerepel. Az épület a szá
zad tízes éveinek építészetét idé
zi, tervezője nem ismert, de épí
tészeti kvalitásából ítélve, korabe
li neves építész is lehetett az al
kotója. Helyi védelemre méltó 
épületnek tekinthető.

Schildmayer Ferenc 
A  második kép 1945 tavaszán 

készült és a vonuló magyar hadi
foglyokon kívül három, ma már 
nem létező régi, almádi épület 
látszik a felvételen.

A villa képe építése idején 

Az „Alsó Wéninger villa” részlete

Aki fát ültet, erdőt 
gondoz, bízik a jövőben!
Városunk értékes, vonzó 

üdülőhely jellegének megóvása ér
dekében, településrészeink (kerü
leteink) növény és állatvilága szak
szerű gondozást igényel, mind a 
közterületeken, mind a magánterü
leteken.

Az elmúlt évtizedekben termé
szeti értékeink jó része esett áldo
zatul átgondolatlan építkezések
nek, felesleges fakivágásoknak, 
szakszerűtlen kezelésnek. Ezt a 
hátrányos folyamatot, mely kihat 
egészségünkre, jövőnkre, szeret
nénk lakossági együttműködéssel -  
Káptalanfüredi Fürdőegyesület 
kezdeményezésével -  megállítani, 
hogy még a megtalálható természe
tes környezetünk jellegét 
megőrizzük és az eredeti állapot 
irányába fejlesszük, összhangban az 
általános tervvel. Felmérésünk fel
öleli erdős, ligetes területeinket 
(Káptalanfüred, Öreghegy), város- 
központunkat, szőlő és gyümölcsös

településrészeinket (Vörösberény, 
Budatava) és a Balaton-parti hatá
rainkat.

Az egyes településrészekre vo
natkozó útmutatót az önkormány
zat környezetvédelmi előadójának 
irányításával, továbbá egy arra ille
tékes szakember útmutatásával az 
adott településrész civil szervezete
inek bevonásával állítjuk össze.

Reményünk van arra, hogy vá
rosunk és környéke a Balatoni 
Nemzeti Park részévé válik, de az 
ehhez szükséges helyi védettség ki
alakításában tevékenyen részt kell 
vennünk.

E gondolatoktól vezérelve jele
nik meg cikkünk, melyet cselekvé
si programnak szánunk az 1997-es 
évtől kezdődően, hogy annak pozi
tív eredményeit már az ezredfordu
lón érzékelhessük.

Polniczky József
A fejleményekről újságunk tudó

sít a jövőben is.

A u t o s b o l t
Balatonalmádi, Szabolcs u. 11. 

Telefon: 06-20/412-217

Vezérműszíjak, gyertyák, 
megszakítók, 

olajok, szűrők, fékbetétek, 
színpolírozók, gittek, 

lámpák, karosszériaelemek, 
kipufogók.

Alkatrészek minden 
autótípushoz azonnal 
vagy 24 órás szállítási 

határidővel megrendelhetők.

SZERELŐKNEK KEDVEZMÉNY!



IDEGENFORGALOM ‘97

„Amit a vendéglátáshoz tudni kell”
Balatonalmádi Város Önkormány

zatának a 23/1996. (XII. 19.) és a 24/
1995. (XI.30.) sz. rendeletének értel
mében adókötelezettség terhel minden 
személyt, aki nem állandó lakosként 
tartózkodik az önkormányzat illetékes
ségi területén, függetlenül, hogy fizető 
vendég vagy szívességi vendég.

Idegenforgalmi adókötelezettség 
alól mentes:

a., a 18. életévét be nem töltött, to
vábbá a 70. életévét betöltött magán- 
személy;

b., a munkaviszony, a munkavégzés
re irányuló egyéb jogviszony alapján, 
hatóság vagy bíróság intézkedése foly
tán, szervezett oktatás keretében, szol
gálati kötelezettség teljesítése vagy vál
lalkozási tevékenység végzése céljából 
az önkormányzat illetékességi területén 
tartózkodó magánszemély.

c., aki az önkormányzat illetékessé
gi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy 
bérlője, illetőleg a tulajdonos vagy bérlő 
hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pontja).

d., az önkormányzat illetékességi 
területén állandó lakóhellyel 
rendelkező személy házastársa saját, il
letve házastársa egyenesági le- és 
felmenő hozzátartozója.

Az adó alapja a településen töltött 
vendégéjszakák száma. Az idegenfor
galmi adó (kurtaxa) mértéke szemé
lyenként és vendégéjszakánként -1997. 
évben is -  100 Ft. Belföldi vendéget 
50%-os adókedvezmény illeti meg.

-  A fizetendő idegenforgalmi adót 
a kereskedelmi szálláshelyeken, a csó
nakházakban és üdülőtelepeken a szol
gáltatásért esedékes összeggel együtt az 
üzemeltető;

-  a szervezett üdültetésre a beutal
taktól az üdülőt fenntartó szerv;

-  a fizető-vendéglátó szálláshelye
ken fogadott vendég után járó adót a 
szálláshelyi díjjal együtt a szálllásadó, 
illetőleg a közvetítésre jogosított szerv 
fizeti.

A kurtaxa befizetése és ellenőrzése 
az elmúlt évekhez hasonló módon tör
ténik. Idegenforgalmi adóellenőrök 
ellenőrzik a körzetekre felosztott vá
ros területét. A Polgármesteri Hiva
tal jegyzője által hitelesített megbízó- 
levéllel rendelkező ellenőrnek a ven
dégkönyv vezetésének, illetve a 
kurtaxa befizetésének és a bevallások 
benyújtásának ellenőrzése egyaránt 
feladata.

A Polgármesteri Hivatal az idegen- 
forgalmi adó befizetésére felülbélyeg
zett csekket biztosít, a felülbélyegzés 
„közlemény” rovatában egyben a beval
lás is megtehető.

A csekket a városházán, illetve 
ellenőrzéskor a kurtaxa-ellenőröktől 
lehet beszerezni. Továbbra is lehetőség 
van a kurtaxát az ellenőrnél készpénz
ben, nyugta ellenében rendezni. A 
vendégektől beszedett kurtaxát és a 
bevallást a szobakiadónak a tárgyhót 
követő 15-ig kell feladnia.

A kurtaxa befizetésének 
elmulasztásával akár többmillió forint 
veszteség érheti városunkat, mivel a 
kurtaxabevétel minden forintja után 2 
Ft támogatást nyújt az állam. A szoba
kiadóknak tehát közvetlen érdekük, 
hogy befizessék a kurtaxát, hiszen több 
pénzből többet lehet a város fejleszté
sére fordítani, ami mindannyiunk 
érdeke.

Figyelem! Felhívjuk valamennyi ke
reskedelmi szálláshely, üdülővezető és 
fizetővendéglátó figyelmét arra, hogy az 
1990. évi XLI. törvény értelmében a 
beszedett idegenforgalmi adóról a 
tárgyhónapot követő hó 15-ig bevallást 
kell tenni!

A nyomtatvány beszerezhető a Pol
gármesteri Hivatal Adócsoportjánál, 
illetve a fizetővendéglátók 
ellenőrzéskor a kurtaxellenőrnél. A 
bevallást két példányban kell kitölteni, 
az egyiket a postán, személyesen vagy 
az ellenőrökön keresztül a Pénzügyi 
Osztály Adócsoportjához kell eljuttat
ni, a másodpéldányt a vendégkönyvben 
kell tartani. Amennyiben a bevallást 
sem a felülbélyegzett csekken, sem az 
erre rendszeresített bevallási nyomtat
ványon nem küldik meg, úgy az mulasz
tási bírság kivetését vonja maga után!

Figyelem! Fontos tudni, hogy a 
lakásbérbeadásból származó jövedelem 
után általában nem kell tb. járulékot 
fizetni. Kivéve az egyéni vállakozót, ha 
erre a tevékenységre váltott ki vállalko
zói igazolványt. Ebben az esetben a 
bérleti díjból származó jövedelem járu
lékköteles, vagyis meg kell fizetni a 
39%-ot és a 10%-ot is.

Ha az állampolgárnak kizárólag 
bérleti díjból származó jövedelme van, 
nem egyéni vállalkozó és egyéb jogcí
men nem biztosított, de egészség
biztosítási járulék fizetésére kötelezett, 
a bérbeadásból származó adóköteles jö
vedelem 11,5%-át köteles egészség- 
biztosítási járulék címén megfizetni. 
Ezen kívül neki a havi 1800 Ft összegű 
egészségügyi hozzájárulást is meg kell 
fizetni.

Az önálló tevékenységből szárma
zó jövedelmek adózására vonatkozó 
részletes szabályokat a magánszemé
lyek jövedelemadójáról szóló, többször 
módosított 1995. évi CXVII. törvény, 
az adózás rendjéről szóló módosított 
1990. évi XCI. törvény tartalmazza. A 
személyi jövedelemadó szempontjából 
önálló tevékenységnek számít minden 
olyan tevékenység, amelyet a magán- 
személy a nem önálló tevékenységnek 
minősülő tevékenységeken kívül végez. 
Ez kétféle formában lehetséges. Egyik 
formája az egyéni vállalkozás, de önál
ló tevékenység egyéni vállalkozáson kí
vül is folytatható. (Az adóhatóságnál 
nyilvántartásba vétel szempontjából 
nem kell bejelentést tennie annak a 
magánszemélynek, aki az önálló tevé
kenységét nem egyéni vállalkozás ke
retében folytatja és nem alanya az álta
lános forgalmi adónak. A magánszemé
lyek nyilvántartásba vétele adóbevallá
suk alapján történik.)

Az önálló tevékenységet folytató 
magánszemélynek a jövedelme megál
lapítását illetően választási lehetősége 
van. A tevékenységből származó jöve
delmet egyrész tételes számlák (bizony
latok), alapján történő költségelszámo

lással, másrészt a bevétel 90%-ában le
het meghatározni. E választási 
lehetőség egyben olyan kötelezettséget 
is jelent, hogy bármelyik megoldást vá
lasztja, azt kell alkalmaznia valamennyi 
önálló tevékenységből származó jöve
delme kiszámítására.

Fontos tudnivaló, hogy a szobaki
adónak új nyugtatömb vásárlásakor az 
adószámát is közölnie kell a vásárlás 
helyén. A beszedett szállásdíjról az elis
mervények alapján bevételi nyilvántar
tást kell vezetni. Az önálló tevékeny
séget kezdő vagy folytató magánszemé
lyeket érintő adózási szabályokról kész
ségesen adnak felvilágosítást az Apeh 
Veszprém Megyei Igazgatóságának in
formációs részlegén, ügyfélfogadási 
időben. (Hétfőn: 8-18 óráig, szerdán: 
8-16 óráig, pénteken: 8-12 óráig.)

A vendégkörnyvről: Vendégkönyv 
vezetésére kötelezett a kereskedelmi 
szálláshely vezetője, az üdülővezető és 
a fizetővendéglátó. A szobakiadóknak 
továbbra is az adócsoport által hitele
sített vendégkönyvet kell vezetni.

A vendégkönyv vezetésével kapcso
latban néhány fontos észrevétel: A ven
dégkönyvben a személyeket évente új 
sorszámmal, külön sorban kell feltün
tetni (gyermeket is).

A törvény értelmében, a vendég
könyvnek az alábbi adatokat kell tar
talmaznia:

-  a vendég személyazonosító ada
tait (név, lakcím, születési év)

-  állampolgárságát
-  magyarországi beutazás helyét, 

idejét
-  vízum vagy tartózkodási engedély 

számát, amennyiben a vendég vízum
köteles országból érkezett

-  útlevél, illetve személyi igazolvány 
számát

-  a szállásra való megérkezés és tá
vozás napját

-  az eltöltött napok számát.
Némelyik vendégkönyvben nincs

minden adat helye feltüntetve, de azt 
kiegészítve, a régi vendégkönyv 
vezethető tovább. A vendégkönyvet 
ellenőrzéskor a kurtaxaellenőrnek be 
kell mutatni, aki az ellenőrzés tényét 
kézjegyével igazolja.

A kereskedelmi szálláshelyek 
üzemeltetői kötelesek gondoskodni a 
vendégkönyvnek a rendőrkapitányság 
részére történő leadásáról a tárgyévet 
követő március 31-ig. A szobakiadók a 
vendégkönyvet öt évig kötelesek 
megőrizni.

Természetszerűleg a szívességi ven
dégek után csak a kurtaxát kell fizetni 
(egyéb adót nem) és a vendégkönyvbe 
be kell vezetni.

Mindezek figyelembevételével kívá
nunk mind a szobakiadók, mind a vá
rosunk érdekében eredményes idegen
forgalmi szezont és kölcsönös elége
dettséget.

Mesterházy Andrea

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások 
részére teljes körű ügyviteli szolgáltatás, adótanácsadás 

Egzakt Bt.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

Adóbevallási, pénzügyi, munkaügyi, tb- stb. 
nyomtatványok árusítása 

Emisszio Bt.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

Nyitva: Hétfő, szerda, péntek: 8-15 óráig, 
kedd, csütörtök: 8-17 óráig.



Néhány sor 
a 76. hónapról 
a Városházán

1997. április

Az ötvenes, hatvanas, de még 
a hetvenes években is, ha egy al
mádi ember felszállt Jutason a 
szombathelyi gyorsra, biztos lehe
tett benne, hogy Devecsertől 
kezdve nem csak a kalauz, hanem 
egyéb egyenruhás és civil dolgo
zók is sürögtek-forogtak körülöt
te, s bizony, a hazazsuppolás 
gyakrabban fordult elő, mint a 
célbaérés. A határszéli nagyváros
nak a mesterséges elszigeteltség 
évtizedeiben is megmaradt a 
kultúrális vonzereje. Tudtunk 
gazdag zenei és képzőművészeti 
hagyományairól, patinás főisko
lájának híres rajztanszékéről, a 
Derkovits-körről, a vasi fiatalok 
művészeti műhelyeiről, a legen
dás vasi összetartozásról. 1997. 
április 16-án persze, már senki 
nem kérdezte Devecsernél 
tőlünk, hogy miért tartunk nyu
gatnak, pedig szívesen elújságol
tuk volna a kérdezgetőknek, hogy 
egy nagyváros kulturális vezeté
se odafigyel egy nyolcezres bala
toni kisvárosra, és Kitekintés cím
mel meghívja a művészeit bemu
tatkozásra. Rasperger József mű
vészeti tanácsos úr (neki köszön
jük a találó címet is) rendezte és 
szervezte a kiállítást, Veszeli La
jos elképzeléseit is figyelembe 
véve, a Megyei Művelődési és If
júsági Központ három egymás
banyíló, reprezentatív nagyter
mében. Megérdemelt és forró si
kert aratott huszonhárom almá
di művész. Festők, grafikusok, 
szobrászok, textilesek, fotósok. 
Nemzetközileg elismert és befu
tott alkotók, kitűnő művészta
nárok, idősebbek és fiatalok, 
mesterek és tanítványok, művész
családok. Az Almádi Közösségi 
Ház kicsi, meghitt termében 
évről-évre tárlattal köszöntik a 
tavaszt a művészeink, Csikász 
Imre, Dukai Takáts Jenő és Bog
nár Zoltán méltó utódai. Kvali
tásaikról az idén is tanubizony
ságot tettek itthon. Szombathely 
mégis más volt. A rangos helyen, 
az óriási felületeken, a kitűnő 
rendezésben derült ki igazán, 
hogy milyen gazdagok vagyunk. 
Jó volt almádinak lenni Szombat
helyen.
Balatonalmádi-Öreghegy,
1997. április 30.

Kerényi László 
polgármester

A
dós maradtam a képviselő tes
tület 1997. április 3-án tartott 
rendes ülésének tudósításával, 

ugyanis a lapzárta miatt az már nem ke
rülhetett be újságunk előző számába.

Dr. Kerényi László polgármester az 
ülés megnyitását követően tartotta meg 
tájékoztatóját az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről, továbbá jelen
tést tett az önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról.

Március hó első napjaiban Minoru 
Honda úrral és a FŐBER munkatár
saival egyeztető értekezleten vett részt, 
amelyen megállapodtak abban, hogy a 
még hátralévő két gáztendert a lehető 
legrövidebb időn belül kiadják. Ezt az 
is szükségessé tette, hogy a Közúti Igaz
gatóság a József Attila u. felbontását 
csak úgy engedélyezte, ha május 31-ig 
a kivitelezés befejeződik. Ezen 
időpontot követően a Közúti Igazgató
ság -  egy világbanki hitelből -  a vasúti 
átjárótól a Verseny utcáig a 71-es utat 
fel fogja újítani. Ugyancsak tárgyalások 
folytak a Switelsky Kft-vel a víztender 
ügyében, valamint Csiha Judit privati
zációs miniszter asszonnyal a Hungalu 
részvények ügyében is.

Március 15-i nemzeti ünnepünk 
megrendezéséért köszönetét fejezte ki

a Közösségi Ház dolgozóinak. Ugyan
csak elismeréssel szólt a Tavaszi Tárlat
ról, amelyen városunkhoz kötődő 28 
művész mutatta be alkotásait.

Majbó Gábor alpolgármester az 
önkormányzat képviseletében Balaton
füreden vett részt azon a tanácskozá
son, amelynek fő témája az Észak-Ba
latoni vasútvonal korszerűsítése és a 
nemzetközi forgalomba történő bevo
nása volt.

Fő napirendek közül elsőként tár
gyalta a testület az 1996. évi költségve
tési beszámolót és a pénzmaradvány 
elosztását. Brenner Kálmánné a pénz
ügyi bizottság elnöke -  ezen tisztéből 
fakadóan -  mindezekről külön cikkben 
tájékoztatja lapunk olvasóit.

Ezt követően Balatonalmádi keres
kedelmi és vendéglátóipari helyzetéről 
adott tájékoztatást dr. Hegedűs Tamás 
jegyző. Az előterjesztés elsődlegesen 
azt célozta meg, hogy az elmúlt időszak 
változásainak figyelembevételével -  ide 
értve a jogi szabályozás területén vég
bement változásokat is -, mintegy hely
zetképet adjon városunk kereskedel
méről és vendéglátóiparáról, különös 
tekintettel az egyéni vállalkozás szere
pére, alakulására. Tudvalevő, hogy 
1990. előtt a magánvállalkozás gyakor
lására csak hatósági engedély alapján 
volt lehetőség, amelyet az engedélye
zési eljárás lefolytatása után kaphatott 
meg a vállalkozó. Az egyéni vállalko
zásokról szóló 1990. évi V tv. új alapok
ra helyezte az egyéni vállalkozás alapí
tását és az ezzel kapcsolatos hatósági 
eljárást. Innentől kezdve nem kell kér
ni a vállalkozói tevékenység engedélye
zését, csupán be kell jelenteni a polgár- 
mesteri hivatalnak, ha valaki vállalko
zást akar alapítani, melyet a hivatalnak 
csak tudomásul kell venni. Ennek ha
tására ugrásszerűen megnövekedett 
a vállalkozások száma. A csúcs 1992- 
ben következett be, amikor is 302 ke

reskedelmi és vendéglátóipari üzlet 
működött településünkön, melyek szá
ma a jelen időben 212-re csökkent.

Az előterjesztést előzetesen írásban 
véleményezte a Veszprém Megyei Ke
reskedelmi és Ipari Kamara. Vélemé
nyük szerint az anyag jó áttekintést ad 
az ágazat jogi szabályozásáról, a szer
kezeti- és számszerű változásokról és 
azok okairól. Az üzletek csökkenésé
nek tendenciáját a Kamara elsősorban 
az erősödő versenyben látja, melyhez 
nem párosul sem a fizetőképes keres
let, sem pedig a vendégek számának 
növekedése.

A képviselők közül néhányan a vá
ros kereskedelmi egységekkel való el
látottságát -  a nyári szezon kivételével
-  nem tartják kielégítőnek.

Lang László felvetette, hogy valami
lyen formában „dotálni” kellene a vá
rosban egész évben nyitvatartó üzlete
ket, mert ezek a szezonon kívüli 
időszakban is próbálják ellátni a lakos
ságot. Brenner Kálmánné azt firtatta, 
hogy melyik a városban az általános 
áruház és mit lehet abban kapni?

Sveiczer Vilmos osztályvezető vála
szolva a kérdésre: Balatonalmádiban, a 
Fórum Bevásárló Központ általános 
jelleggel üzemelő áruház, ahol lényegé

ben a műszaki cikkektől a textíliáig, 
élelmiszerig minden kapható. Ugyan
akkor azt is hangsúlyozta, hogy a pol
gármesteri hivatalnak nincs beleszólási 
lehetősége abba, hogy mit áruljanak az 
üzletekben, mivel azt a vállalkozó saját 
maga dönti el.

Az aktualitások keretében a képvi
selő-testület jóváhagyta a vörösberényi 
iskola kivitelezési szerződéseit, együtt
működési megállapodást kötött a helyi 
víziközmű társulattal (Csatornatársu
lat), illetve közalapítványai alapszabá
lyait módosította.

Végezetül az önkormányzat kinyil
vánította csatlakozási szándékát a Vas
utas Települések Szövetségéhez.

*

A képviselő testület április 24-én 
tartott ülésén a polgármester szokásos 
tájékoztatóját azzal a bejelentéssel 
kezdte, hogy a Magyar Aszfalt nyerte 
el a hátralévő gázütem kivetelézési 
jogát.

Április 11-én Litéren ülésezett a 
Kelet-Balatoni Területfejlesztési Társu
lás, ahol többek között foglalkoztak a 
kistérség területfejlesztési koncepciójá
val. A KBTT megbízási szerződést kö
tött a Balatoni Regionális Fejlesztési 
Kft. két fiatal munkatársával (Nagy Ti
bor és ifj. Kuti Csaba) a munka további 
folytatására. A tervezet megvitatására 
ez év május 9-én Alsóörsön kerül sor.

Örömmel szólt arról az összefogás
ról, melynek eredményeként átadhat
ta a mintegy 420 főt számláló Sport 
Horgász Egyesületnek a káptalanfüredi 
gázcseretelep mellett felépített horgász
tanyát.

Két nagy beruházás -  a csatornaépí
tés és a berényi iskolaépítés -  helyszíni 
bejárása is megtörtént, melyen a 
résztvevők megállapították, hogy a 
munkálatok jó ütemben haladnak.

Kitekintés címmel a balatonalmádi 
képzőművészek nagy sikerű kiállításá

ra került sor Szombathelyen a Műve
lődési Központban.

Állásbörze volt a régi Auróra étte
remben, mintegy 10 munkaadó és nagy 
létszámú érdeklődő munkavállaló rész
vételével.

A fő napirendek között három olyan 
tájékoztató is szerepelt, amely városunk 
Balaton-parti jellegével hozható kap
csolatba. A következőkben csak a tájé
koztatások megállapításait ismertetem, 
mert lapunkban ezekről a Horgászsa
rokban bővebben olvashatnak.

Elsőként Szabó Mátyás, a Közép- 
dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazga
tója előterjesztését hallgatta meg a tes
tület a Balaton vízminőségének állapo
táról. Az igazgató külön is kiemelte: be
bizonyosodott, hogy a 100 cm-re emelt 
tó vízszint jótékonyan hat a víz 
minőségére, éppen ezért szándékukban 
áll a vízszint további emelése legalább 
110 cm-re. Szólt a nemkívánatos jelen
ségről, pl. engedély nélküli stégépítés, 
tófeltöltés stb., melynek megakadályo
zására hatóságuk a jövőben minden 
eddiginél szigorúbban fog fellépni. Az 
„elalgásodás” veszélye ugyan lényege
sen csökkent, de nem kizárt, főként ha 
a nyári kánikulában a víz hőmérséklete 
tartósan 25-26 fok körül alakul. Ugyan

ez vonatkozhat az angolna pusztulásra 
is, bár a lehalászásuk következtében 
számuk nagy mértékben csökkent.

Dr. Farkas Miklós szorgalmazta, 
hogy a Vízügyi Igazgatóság hosszab 
távú szerződést kössön a nád téli levá
gására a helyi céggel.

Horváth István a nád szűrőhatását 
hangsúlyozva -  amely a tó vízminőségét 
védi -  kérte, hogy az igazgatóság tiltsa 
meg a nád kivágását, illetve a torkolat
részek teljes kikotrását.

Az igazgató a téli nádaratás kapcsán 
elismeréssel szólt az önkormányzat 
kezdeményezéséről és ígéretet tett arra, 
hogy megvizsgálja hosszabb távú szer
ződéskötés lehetőségeit a helyi vállal
kozóval.

Az ezt követő előterjesztés a Bala
ton és környéke környezetvédelmi hely
zetéről szólt, melynek előadója a Kö
zép-Dunántúli Környezetvédelmi 
Felügyelőség igazgatóhelyettese, Janó 
István volt. A felügyelőség előzetesen 
egy közel 50 oldalas, rendkívül ízléses, 
grafikákkal, térképekkel ellátott tanul
mányt bocsátott a képviselő testület 
rendelkezésére s azt egészítette ki az 
igazgatóhelyettes Balatonalmádi és 
környékére vonatkoztatva. A felügye
lőség megállapítása szerint városunk 
levegője nem szennyezett, a nyári 
időszakban lehet csupán a közlekedés 
megnövekedése miatt némi légszeny
nyezésről beszélni. A hulladékelhelye
zés a településen kijelölt szeméttelepen 
történik, amely alatt azonban karsztvíz 
van, így szennyeződése bekövetkezhet. 
Távlati megoldás: a szeméttelep meg
szüntetése és a térségben regionális hul
ladéklerakó létesítése. A zajkibocsátás 
egyrészt a közlekedésből, másrészt pe
dig -  különösen a nyári szezonban -  
diszkók, vendéglők szolgáltatásaiból 
származik.

Dr. Farkas Miklós az Enikő Bizott
ság nevében aggodalmát fejezte ki



Balatonfűzfő!! a Nitrokémia telepén 
megvalósítandó gázturbinás erőmű mi
att, de kiderült, hogy az ügynek „na
gyobb a füstje, mint a lángja”. Megra
gadva az alkalmat beszámolt települé
sünkön 1996. évben bevezetett szelek
tív hulladékgyűjtés tapasztalatairól, 
egyben indítványt tett annak további ki
terjesztésére. (Erről a bizottság elnöke 
lapunkban külön tájékoztatást ad.)

Debreceni István a Balatonalmádi 
Város- és Környezetvédők Egyesülete 
képviseletében több kérdést is intézett 
az előadóhoz, elsősorban a zajártal
makkal kapcsolatban, példákkal alátá
masztva. Egyúttal felajánlotta az egye
sület segítségét a felügyelőségnek, vi
szonzásul a zajkibocsátás ingyenes 
mérését kérte.

Az igazgató megköszönve az együtt
működési felajánlást, sajnálattal közöl
te, hogy ingyenes zajmérést nem áll 
módjukban szolgáltatni, mert egy mé
rés díja 50-60 000 Ft körül van.

Dr. Kerényi László polgármester 
összegzésében rendkívül értékesnek 
tartotta mind az írásos anyagot, mint 
pedig az akörül kialakult polemizálást. 
Szépséghibaként említette, hogy az 
előterjesztésben -  főként az Agrober 
által készített kimutatások -  némelyütt 
pontatlanok, illetve túlhaladottak.

Nem kevésbé fontos és érdekes té
mát boncolgatott a testület az előző 
napirendi pont lezárását követően sem, 
nevezetesen: a Közép-Dunántúli Ter
mészetvédelmi Igazgatóság előterjesz
tését a Balatonfelvidéki Nemzeti Park 
létrehozásáról és városunk ahhoz való 
kapcsolódási lehetőségéről. Moór Gyu
la az igazgatóság osztályvezetője az írá
sos előterjesztést kiegészítve leszögez
te: „nem lehet vitás, hogy ami még 
megvédhető a térségben, azt meg kell 
védeni”. Bemutatta -  színes térképen 
is -  azokat a területeket, amelyek a 
Nemzeti Parkról készülő tervezetben 
szerepelnek (pl. Kál- medence, Kis- 
Balaton, Tihany, Alsóörs és Káptalan
füred közötti nádas stb.) Balatonalmá
di vonatkozásában elsődlegesen a Me
gyehegy, a Köcsi tó és a Malomvölgy 
környéke kerülhet szóba, az országos 
védettség alá helyezést illetően.

A teremben átfutó moraj elégedet
lenségre utalt, melynek okát többen is 
azonnal jelezték hozzászólásukban. 
Városunk önkormányzata és Bala
tonfűzfő önkormányzata még tavaly 
megtartott együttes ülésén ugyanis 
olyan határozatot hozott, hogy kéri a 
Nemzeti Parkba csatolását a fűzfői 
öbölben elterülő, még aránylag jó álla
potban lévő nádasnak is.

Az osztályvezető szakértői vélemé
nyekre apellálva ezt nem tartotta elfo
gadhatónak, mivel az ominózus nádas
nak nincs extra értéke, ezért csak a he
lyi védelem alá helyezést tartja szüksé
gesnek.

(Megjegyzés: a helyi védelem alá 
helyezés esetén az ezzel kapcsolatos 
összes költséget viszont az önkormány
zatoknak kell viselni, az állam ahhoz egy 
fillért sem ad.)

Boros László, dr. Farkas Miklós, 
Nagy Ferenc, dr. Kerényi László azon
ban nem hagyva magát, addig 
győzködte az osztályvezetőt - az ide 
vonatkozó dokumentumok másolatai
val is ellátva - amíg az megígérte, hogy 
újra az „illetékes” elé terjeszti a helyi 
kívánalmakat.

A napirendi pont befejezését köve
tően még a szünetben is többen kis cso
portkban beszélgettek, vitatkoztak az 
előző, szinte kimeríthetetlen témákról.

Felgyorsult viszont ezt követően az 
ülés menete. Kötelező feladatainak tett 
eleget a képviselő-testület, amikor a 
központi jogszabályok alapján módosí
totta több szociális vonatkozású 
önormányzati rendeletét. A módosítá
sok lényege: mind a gyermek intézmé
nyekben, mint pedig a szociális gondos
kodást nyújtó intézményekben meg kel
lett emelni a különböző térítési díjakat, 
(pl: étkezés stb.)

Az aktualitások körében is igen 
jelentős kérdésekben kellett döntést 
hozni a testületnek.

Az „ÖBÖL” TV-től az év hátralévő 
részére műsoridő vásárlására 600 000 
Ft-ot szavazott meg a testület, a város 
életéről szóló, közszolgáltatási jellegű 
műsor sugárzására. Jóváhagyta a Mun
kaügyi Minisztérium Közmunkatanács 
Hivatalához benyújtott pályázatot.

Ismételten visszatért a testület a vá
rosban folyó nagyberuházások során 
kitermelt jelentős mennyiségű és érté
kű „vöröskő ügyre”. Több javaslat, 
szerződés-tervezet megtárgyalása után 
végül is úgy döntött a testület, hogy a 
szabad rendelkezésű polgármesteri 
keretből finanszírozza a vöröskő hasz
nosításával kapcsolatos kiadásokat. (Ki
válogatás, szállítás, deponálás). Ezúton 
is kéri a képviselő-testület a lakosságot, 
hogy tőle telhetően mindenki figyeljen 
oda, nehogy közös vagyonunk nagy ré
szét ellopják.

Foglalkozott a testület még Bélai 
Gyula balatonalmádi lakos közérdekű 
kötelezettségvállalására tett ajánlatával, 
amellyel az adományozó édesapja a 
néhai Bélai Béla örökét kívánja folytat
ni. Az ülés befejező részében zárt ülé
sen tanácskozott a testület, melynek 
során az Almádi Kommunális Kft.
1996. évi üzleti tervének eredményét, 
illetve az ügyvezetés személyi kérdése
it vitatta meg és hozott határozatot.

Döntött továbbá az önkormányzati 
tulajdonban lévő részvények értéke
sítéséről.

A képviselő testület jegyzőkönyvei 
a Polgármesteri Hivatalban, valamint a 
városi Könyvtárban megtekinthetők.

Sz. S.

Pedagógusok,
egyetemisták

figyelem!
Kurtaxa beszedőket 

keresünk a nyári 
hónapokra. 

Bérezés jutalékos 
rendszerben. 
Jelentkezni 

a Balatonalmádi 
Polgármesteri 

Hivatal 
adócsoportjánál, 

Mesterházy 
Andreánál lehet.

Telefon: 430-285

RENDŐRSÉGI HÍREK
Rendőr összejövetel színhelye 

volt április elején Balatonalmádi. 
Dr. Horváth Imre alezredes, veszp
rémi kapitány hívta össze a Bala
ton parton tevékenykedő kapitá
nyokat, vezető beosztású tiszteket 
és tájékoztatta a bűnügyi helyzetről, 
az együttműködésről. A résztvevők 
megtekintették a balatonalmádi 
rendőrőrsöt, amelyet nemrégiben 
adtak át rendeltetésének. Grúber 
Sándor rendőr őrnagy, őrsparancs
nok kalauzolta és tájékoztatta a 
vendégeket.

Az új rendőrőrsről elismerően 
nyilatkoztak a vendégek és különö
sen a bizalom telefonvonaláról, 
amelyen az állampolgárok bejelen
tést tehetnek és már nem egy bűn- 
cselekményre derült ezen a telefo
non, annak segítségével fény.

Az események leírásakor első
sorban arról kell szólnom, ami 
mindannyiunk számára örömteli és 
talán reményt jelenthet arra, hogy 
tovább tudjuk csökkenteni a bűn
elkövetés számát. Ez elsősorban az 
eddig történt elfogásokban nyilvá
nul meg. Több olyan bűnöző élet
módot folytató, balatonalmádi la
kos került sorozatban elkövetett 
nyaralófeltörések miatt rács mögé, 
akik úgy ítélem meg, egyikünknek 
sem fognak hiányozni a közel
jövőben. Rendőrkézre került N. 
Tibor, Sz. Zsolt, J. Attila, B. Krisz
tián, akiket azt hiszem, mindannyi
an ismerünk, de a törvény a teljes 
nevük kiírását nem teszi lehetővé. 
Remélem ezzel együtt „tisztább lesz 
a levegő” a városban.

Újra feltűnt a „hengerzár 
törőnk”, aki egy budatavai lakást 
fosztott ki, majd 1 millió forint ér
tékkel könnyítette meg a tulajdo
nost. Nyilvánvalónak látszik az ügy 
ismeretében, hogy „tippadó” mű
ködött közre és ennek köszönhető 
az ezen a területen kirívóan nagy 
értékű zsákmány. Ez ellen védekez
ni csak közösen tudunk, Önökkel

együtt, hiszen ha egy kicsit figye
lünk környezetünkre, azokra a fur
csa jelenségekre, amelyek azért 
észrevehetőek, és ezeket jelezzük 
a rendőrség vagy a polgárőrség felé, 
jelentősen megnehezítjük vele a 
bűnözők dolgát.

A köznyugalmat súlyosan érin
tette a Panoráma diszkó néven is
mert épület felgyújtása. Bár az ügy 
részleteiről nem áll módomban 
önöket tájékoztatni, annyit azon
ban elmondhatok, hogy egy veszé
lyes bűnözői magatartás jelent meg 
a területünkön, mely nagyon ko
moly és súlyos következményekkel 
járhat az egyébként jónak ítélt köz
rendre, közbiztonságra, illetve ko
moly árnyékot is vethet az idegen- 
forgalomra. Ismét csak arra szeret
ném kérni önöket -  hiszen ez kö
zös érdek is hogy ne menjenek 
el érdektelenül a nemkívánatos ese
mények mellett, mert ha elszapo
rodnak az ilyen jellegű cselekmé
nyek, annak mindannyian kárát 
fogjuk látni.

Több közlekedési baleset is tör
tént az elmúlt időszakban, amely
nek következménye elsősorban 
komoly anyagi kár volt és szeren
csére csak könnyű sérüléseket szen
vedtek az érintettek. Az ellenőr
zések tapasztalatai azt mutatják, 
hogy -  csak a korábbi évhez képest 
is -  duplájára nőtt az ittasan elkö
vetett balesetek száma, de jelentős 
növekedést mutatnak a rossz mű
szaki álapotra visszavezethető ese
tek. A következő időszakban tehát 
fokozottabban fogunk odafigyelni 
a közlekedés rendjére. Azt hiszem, 
ez is mindannyiunk érdeke.

A traffipax május hónapban hat 
alkalommal fog dolgozni a terüle
ten, de ahogy azt már korábban is 
ígértem, nemcsak a 71-es számú 
főúton, hanem -  közművesítés 
függvényében -  a város kivezető 
útjain is.

Grúber Sándor r. őrgy.
őrsparancsnok

Balatonalmádi, 
Szabolcs u. 21. 

Telefon: 06-30/395-225

Simson és Babetta mopedalkatrészek raktárkészletről azonnal. 
Nyugati motorokhoz fékpofák, tárcsafékek, láncok, lánckerekek 

készletről vagy rendelésre 3-5 napon belül.



Április még csak a szavaké, 
de a május már a tetteké...

Igen, mert a tenisz azért nálunk 
még mindig inkább csak nyári sport 
és így áprilisban zajlanak az 
előkészítő munkák: közgyűlések, 
versenynaptár összeállítása, ver
senykiírások szerkesztése. Május
ban azután már teljes a „nagy
üzem”, kezdődnek a csapatbajnok
ságok és kezdetét veszi az egyéni 
versenysorozat is. Az országos köz
gyűlésen elkészült az OB Il-es CSB 
sorsolása, ami alapján a PMSC, a 
Pécsi VSK, a TFSE, a Szekszárd, a 
Paks, a Nagykanizsa és a Kaposvár 
lesz az ellenfelünk. Az első meccset 
mindjárt itthon -  május 17-én 11 
órakor -  játszuk a Pénzügymin. csa
pata ellen.

Az országos közgyűlést követte 
a megyei, ahol nagy megtiszteletés 
érte a klubunkat, mivel az idei 
felnőtt egyéni és páros Megye-Baj
nokságot májusban, majd a korosz
tályos Megye-Bajnokságot június
ban Balatonalmádiban rendezhet
jük meg. A felnőtt verseny május 
10-11-én kerül megrendezésre az 
Öreg-part hat pályáján.

A megyei CSB I osztályában is 
kvalifikálta magát az OB-s csapa
tunk közvetlen utánpótlása. Indí
tunk még 1-1 csapatot a gyermek 
és serdülő összevont korosztályban 
és a veterán bajnokságban. Az 
utóbbiak védői a címnek.

Azért áprilisban sem akartunk 
játék nélkül maradni és megrendez
tük a megyei -  és a klub -  közgyű
lés közötti szabad hétvégén (ápri
lis 19-20) a hagyományos idénynyi
tó párosversenyünket. Az erős 
mezőnyre jellemző, hogy a tavalyi 
I. és II. helyezett már az első for
duló után „búcsúzni” kényszerült.

Végül a Rajnai K-Rajnai Cs. 
páros nyert, a Szabó L.-Mészáros 
T. páros előtt, harmadik a Solymosi 
L.-Szabó Z. és az Ifj. Varga L .- 
Nagy G. páros. Megemlíthető, hogy 
az első díj 2 személyes ebéd volt az 
Ottilia vendéglőben, a második dí
jat pedig Áfrány Péter szolgáltat
ta, csodálatos gazdag ajándék-cso
mag formájában. A szponzoroknak 
ezúton is külön köszönetet mon
dunk!

A klub közgyűlését április 25-én 
tartottuk, melynek fő napirendi 
pontjai voltak: '96 évi szakmai és 
gazdasági eredmények, '97 évi ter
vek ismertetése, tagdíjak módosí
tó javaslatának megvitatása, vala
mint a Számvizsgáló Bizottság írá
sos jelentésének felolvasása. Az 
aktualitások között szerepeltek: a 
versenynaptár ismertetése, a klub
ház helyzete, a jelenlegi öltözők, 
fürdők felújítási munkái és a pályák 
locsolásához a víz biztosításának 
kérdése.

A közgyűlés jegyzőkönyvének 
tartalmát az alábbiakban lehet rö
viden összegezni: A '96 évi szakmai 
eredmények a februári Almádi Új
ságban részletesen ismertetésre 
kerültek. A gazdasági tevékenység 
fő számai: bevétel 1350 eFt, kiadás 
1100 eFt, eredmény 250 eFt. Meg 
kell azonban említeni, hogy felújí
tásra az elmúlt évben semmit sem 
költöttünk. (Tartalékoltuk a pénzt 
a klubház tervezési munkáinak in
dításához.) A '97 évi költségtervünk 
1500 eFt-os. A kiadások között ki

emelt fontosságú a pályák felújítá
sa (salak, műanyag vonalak pótlá
sa, kerítés javítás), az öltözőkben 
vakolat pótlás, festés, a WC-ben 
vízvezeték szerelési munkák elvég
zése, csempézés. A pályákhoz a 
strand üzemeltetésétől független 
víz biztosítása.

A Számviteli Bizottság a Klub 
gazdálkodásának teljeskörű felül
vizsgálatát elvégezte és a jelentésé
ben azt rendben találta.

A '97 évi tagdíj módosításokat a 
tagság az alábbiak szerint fogadta 
el:

Rendes tagok évi tagdíja, 
felnőtt: 4000 Ft 
tanuló: 1000 Ft

Pártoló tag éves tagdíja, helyi, 
felnőtt: 6000 Ft 
tanuló: 1000 Ft 
nem helyi: 8000 Ft

A többi tagdíjban, pályadíjban, 
kölcsönzési díjban változás nincs!

Az aktualitások közül a verseny
programmal, a pályák, öltözők fel
újításával már az előzőekben fog
lalkoztunk!

Nagy vihart kavart a gyűlésen a 
klubház kérdése. A Hivatal szak
embereinek véleménye szerint az 
Ö reg-parkban legfeljebb csak 
öltözőt, fürdőt, társalgót magába 
foglaló épület kialakítására van 
lehetőség. Így az eredeti elképze
lésünk, hogy a kétszintes épületben 
(a tetőtérben) szállás (5-6 szobás) 
és melegkonyhás étkezés is bizto
sítható legyen a vendég sportolók 
része, nem kivitelezhető. Sajnos, a 
szponzor-jelöltjeink viszont csak 
ezt a megoldást tudják támogatni, 
mivel a 15-20 mFt-os beruházás 
megtérülése 5-6 éven belül más
hogy nem elképzelhető.

M árped ig  önkorm ányzati 
pénzügyi támogatás -  és szponzo
rok nélkül a klub saját erejéből 
(1,5 mFt-os költségvetés, hitel- 
képtelenség) még a szerényebb 
(5-7 mFt-os) épület tervet (csak 
öltöző, fürdő, társalgó) sem tud
ja megvalósítani!

Természetesen továbbra is ke
ressük a megoldást, hiszen előttünk 
már világos, hogy ezeket a csodá
latos környezetben lévő pályákat 
csak a megfelelő kiszolgáló egysé
gekkel együtt tudjuk a jövőben is 
vonzóvá tenni a külföldi és hazai 
vendégeknek, és ha nem akarjuk 
elveszíteni a több évtizede ideszo
kott vendégkört, akkor némi szem
léletváltozásra lenne szükség, hogy 
előbbre léphessünk.

Tulajdonképpen ezekkel a gon
dolatokkal ért véget a közgyűlé
sünk.

HIS

Hattyú Bál '97
Idén ismét megrende

zésre kerül 
a hagyományos 

Hattyú Bál 
városunkban.

Az eredeti helyszínen 
a volt 

Auróra étteremben

június 28-án
lesz

a jótékonysági bál.
A rendezvényre neves 
művészek, politikusok, 

a környező 
települések asztaltár

saságai várhatók.

Asztalfoglalás 
a 338-011-es 

telefonon. 
Hétfőtől-péntekig 

8-20 óráig. 
Szombaton 
14-20 óráig.

Ködből, csöndből

József Attila születésnapja Magyarországon a Költészet Napja. 
Elszemélytelenedő világunkban, rohanó életünkben a líra, a vers csodála
tos módon mégis él. Lelki vigasz elkeseredésünkben, támasz magányunk
ban, örömteli barát boldogságunkban.

Almádiban -  Kolti Helga színművésznő önálló estjével -  április 9-én 
került sor e jeles nap megünneplésére a városi könyvtárban. A tehetséges 
fiatal színésznő jól felépített előadásában szépen bontakozott ki József 
Attila megrendítő életútja. A művészi gesztusokkal színesített, nagy át
éléssel előadott versek sokunkban erősítették meg a költészet iránti sze
retetet és azt a hitet, hogy fogékonyak vagyunk még emberi létünk leg
szebb ajándéka: a tiszta érzelmek iránt.

V.K.M.



HORGÁSZSAROK
Ismét terítékre került a Ba

laton a képviselő-testület ápri
lisi ülésén.

Szabó Mátyás, a Közép-du
nántúli Vízügyi Igazgatóság 
vezetője -  nagyon jól szerkesz
tett -  előadásában ismertette 
azokat a határozott intézkedé
seket, amelyek -  úgy tűnik -  sta
bilizálják a tó biológiai helyze
tét.

A legfontosabb feladat a víz
szint tartós emelése volt, amit a 
nyár végéig (1996) sikerült a 
„szabályozási sáv” felső határán 
tartani, vagyis a siófoki kikötő 
mércéje szerinti +100 cm körül. 
Az idei évben - amennyiben ez 
lehetséges - még 10 cm-el kel
lene emelni a víz szintjét, tovább 
javítva a vízminőséget. Az el
múlt évben 596 millió m3 vizet 
engedtek le a Sión. Ennek a 
mennyiségnek egy részét vissza
tartva megoldható, állandósít
ható a +110 cm-es vízszint. Per
sze azzal mindenki tisztában 
van, hogy nem egyedüli és 
üdvözítő ez a megoldás. Ahhoz, 
hogy nem romlott tovább a Ba
laton állapota, elsősorban a két 
évig tartó, viszonylag hűvös és 
sok esőt hozó időjárás kellett. 
Ennek köszönhetően állt be az 
algásodás is. (1994-ben a keleti 
medencében a klorofill-a: 91 
mg/m3, míg 1996-ban mért ma
ximum 23 mg/m3) Sajnos ez az 
állapot nem jelent állandó javu
lást. Egy hosszantartó száraz,

meleg nyár bármikor előidéz
heti a két évvel ezelőtti állapo
tokat.

Befejeződött a Balaton úgy
nevezett jogi partvonalának fe
lülvizsgálata. Felkutatták a part
feltöltéseket, a szabálytalan 
partfal és stégesítéseket. A Víz
ügyi Igazgatóság komolyan el
szánta magát a rendezésre. Sza
bó úr szerint „nem engedjük el
lopni a Balatont”, bár hosszú 
jogi procedurát jelent az erede
ti partvonal visszaállítása, ebben 
az évben megkezdik a hatósági 
eljárásokat. Viszonylag egysze
rű a helyzet az engedélynélküli 
stégekkel. Almádiban pár évvel 
ezelőtt a horgászegyesület elké
szítette a vízparti bejárók, sté
gek térképét. Ennek birtokában 
megkezdőthet a rendteremtés. 
Városunk horgászai már több
ször kinyilvánították segítő 
szándékukat, s biztos vagyok 
benne, hogy amikor valóban 
szükség lesz a kétkezi munkára, 
számíthatunk rájuk. Végre vala
hára komolyra fordult a Balato
ni Nemzeti Park létrehozása, 
amelyben Almádi egyes terüle
tei is érintettek (Litér-Vörösbe
rény közötti dolomit hegyek, 
Alsóörs-Almádi közötti nádas). 
A mozaikszerű - egymástól el
szigetelt - területek védelme és 
értékeik megtartása nehéz fel
adat. Talán ennek „köszönhető
en” maradt ki a tervezetből a 
füzfői-öböl nádasa, amely a fel

mérést készíttető Közép-dunán
túli Természetvédelmi Igazgató
ság képviselője szerint nem ren
delkezik megóvásra érdemes 
élővilággal. Erről -  tiszteletben 
tartva a tudós felméréseket -  
néhány helyi polgárnak más a 
véleménye. Több évtized ta
pasztalata és megfigyelése iga
zolja, hogy a változatos (és saj
nos pusztuló) növényzet mellett 
sok védett madárfaj költő- és 
élőhelye az említett kb. 60 hek
tárnyi terület, ahol az utóbbi 
években megfigyelt -  és foko
zottan védett -  vidrák is szépen 
szaporodnak

Szerencsére Fűzfő és Almá
di vezetői sem fogadják el a Ter
mészetvédelmi Hivatal vélemé
nyét és úgy döntöttek, nem 
hagyják kikerülni a körből, új 
felmérésre javasolják a füzfői- 
öblöt. Hátha mégis felfedezhető 
néhány -  rejtőzködő -  érték, 
amely méltóvá teszi a fokozott 
védelemre.

Mi, közel 50 horgász, akik 
évek óta bújják a nádast, tudjuk, 
hogy vannak és ha igénylik, szí
vesen segítünk.

Nagy Ferenc

SPORT
Kézilabda 

NB II.
Férfi kézilabda csapatunk el

kezdte az 1996/97-es bajnokság ta
vaszi idényét.

Eredmények:
-  Győri Mischek SE-Balatonal

mádi 25-23 (14-11)
Ld. Zimonyi 10, Németh 4, Bor

bély 3
-  Balatonalmádi-FOTEX- 

Alsóörs 27-27 (16-11)
Ld. Csefkó 9, Zimonyi 8, Bor

bély 6
-  Győri ETO KC II-Balatonal

mádi 32-29 (15-11)
Ld. Zimonyi 10, Borbély 6, 

Csefkó 5
-  Nitrokémia FAK-Balatonal

mádi 23-24 (11-13)
Ld. Zimonyi 10, Csefkó 5, Bor

bély 3
Lényegesen jobb teljesítményt 

nyújtanak a fiúk, mint ősszel. A 
hátralévő 6 ordulóban a kiesés el
kerülése a cél.

Támogatóinknak - Balatonal
mádi Önkormányzat, Herkules SE, 
Diófa Vendéglő, Kristóf Motel és 
Kemping - köszönjük a segítséget.

Hégely 
és társa

Üvegezés, tükörvágás, 
képkeretezés, hőszigetelt üveg. 

Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. 
telefon: 438-510/36 mellék 

Május közepétől 
a cím és telefon változik. 

Konyha, szobabútor, 
üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése 
Ajtó, ablakgyártás, felújítás, javítás 

Bútorlap és lemez méretrevágás. 
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 338-260

ANITA HORGÁSZBOLT
Fórum üzletközpont

Május 17-én 00 órától kezdődik a horgászidény. 
A halfogás sikerét ne bízza a véletlenre. 

Üzletünkben széles árukínálatból válogathat 
Teljes felszerelés vásárlása esetén orsóját feltöltjük damillal.

Kínálatunkból:
- bojilis horgászat minden kellékéből széles választék
- minimum 25 féle etetőanyag
- csonti, pinki, giliszta

Újdonság:
Halsajt, amely a halakat napokig az etetett helyen tartja. 
Teleszkópos kétrészes bojlizó, match és pergető botok. 

Minőségi orsók, 1-4 csapágyasak.
Apró cikkek minden minőségben és mennyiségben. 

Balatoni területi jegyek.

Nyitvatartás: Május 16-tól változik.
H-P: 1/2 9 órától -19 óráig 
Sz: 1/2 9 órától-14 óráig 
V: 1/2 9 órától-13 óráig



Balatonal mádi Város Önkormányzat
összevon 1996. évi m é r le g e  eFt 1 .sz.mell.

Sorszám Megnevezés Eredeti Módosí Teljesí Sorszám Megnevezés Eredeti Módosí Teljesí
tott tés tott tés
b e v é t e l k i a d á s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1./ Működési

bevétel: 395.953 506.970 508.731 1./ Működési
Intézmények műk. kiadás: 371.915 483.235 448.836
bev. 20.559 21.996 19.245 Személyi juttatás 135.982 174.396 163.100
önkorm.saját műk. Társadalombizt.
bev. 233.664 234.161 269.832 jár. 53.141 69.082 64.480
önkorm.tám. 122.691 211.790 182.607 Munkaadói járul. 4.636 .6.012 .5.026
Működési célú Dologi kiadás 121.305 170.591 154.872
átvett pénzeszköz 2.432 13.055 12.367 Működési célú
OEP támogatás 16.607 25.968 24.680 pénzeszköz átad. 9.830 10.340 10.240

Ellátottak pénz-
2./ Felhalmozási beni tám. 20.088 50.624 51.118

célú bevétel: 229.028 338.811 286.196 Működési célú
Tárgyi eszk.imm. tartalék 26.933 2.190
értékesítés bev. 5.715 5.715 10.573
Pénzügyi befekt. 2./ Felhalmozási
bev. 15.013 15.013 75.077 célú kiadás: 244.493 525.309 240.324
Önk.saját felhalm. Felújítás 550 2.505 3.385
töke bev. 3.000 12.203 15.455 Felhalmozás 210.663 359.504 179.736
Önk.tám.cél
Felhalmozási Felhalmozás célú
célú bev. 67.495 94.932 60.092 pénzeszk.átadás 2.085 55.603 57.203
Hitelfelvétel /fe jl./ 137.805 230.948 124.999 Pü.befektetések

Felhalmozási
Függő, átfutó bev. 24.541 célú tartalék 30.975 107.697

." céltartalék

Balatonalmádi Város 1996. évi 
költségvetési tervének végrehajtásáról 

és a pénzmaradványáról
Az önkormányzat 1996. évi gazdál

kodásáról szóló költségvetését 2/1996./ 
III. 19./sz. rendeletével hagyta jóvá.

A költségvetési terv végrehajtásának 
teljesítését az 1990. évi LXV. tv. 92/A. 
§ (2) bekezdésében foglaltak szerint 
könyvvizsgálóval kell hitelesíttetni.

Balatonalmádi Város Önkormány
zatánál Rénes Mária okleveles könyv- 
vizsgáló végzi ezt a feladatot, nagyban 
segítve ezzel a képviselő testület mun
káját.

Balatonalmádi Város Önkormány
zat összevont 1996. évi mérlege.

A költségvetési terv = eredeti elő
irányzattal, ennek összege: 624981 eFt, 
ez módosult a Japán-hitelből megvaló
suló beruházások, az 1995. évi pénzma
radvány, az év során központi intézke
dések alapján kapott támogatásokkal 
1012394 eFt-ra. Az éves gazdálkodás
ról mind a bevételi, mind a kiadási ol
dalon a teljesítés ad számot.

Bevételek teljesítése = Össz. önkor
mányzati szinten a módosított előirány

zathoz képest jónak mondható, 94%.
A működési bevétel összevontan 

100%-ra teljesült. Ezen bevételeken 
belül szóródások mutathatók ki. Az in
tézmények bevételeinél 70%-os a tel
jesítés.

Ennek okát a gyermekétkeztetések
nél találhatjuk.

A munkanélküliség, az egyre emel
kedő árak arra kényszerítik a szülőket, 
hogy a gyermekek ne vegyenek részt a 
gyermekétkeztetésben, így a térítési díj 
hónapról-hónapra csökkent.

Viszont jelentős többletbevétel ke
letkezett a kamatbevételből, valamint 
a rendszeres ellenőrzések hatására. A 
saját és bérelt ingatlanok mutatóinál le
maradás volt a jellemző, a helyi adóbe
vételeknél és az építményadónál.

Ugyanis a közműberuházásokhoz 
történő lakossági hozzájárulások az 
adóból leírhatók. Az idegenforgalmi 
adó teljesítése viszont 54%-al haladja 
meg a tervezettet.

A felhalmozási és tőkejellegű bevé
teli többlet a Szabolcs úti üzletek eladá

sából, és a Bajcsy-Zs. u.-i műterem- és 
garázs eladásából keletkezett. (Ez fel
halmozásra lett felhasználva.)

A kiadási előrirányzat teljesítése: 
Az össz. önkormányzati szinten 73%- 
os. A működési kiadás teljesítése a mó
dosított előirányzathoz képest 92,9%- 
os, a felhalmozási célú pedig 47,5%-os 
volt. A működési kiadások 51,8%-át 
tették ki a személyi juttatások és járu
lékai. Kiadásaink teljesítésének szerves 
része egy-egy kötelezően ellátandó fel
adat önkormányzati hozzájárulása és 
normatív támogatásának alakulása.

1996. évben egy óvodásra 135903 
Ft-ot költött az önkormányzat..

Ebből normatíva: 51724 Ft. 
normatív tartalom: 38,1% 
egy iskolás gyermekre 116541 Ft-ot 

költött az önkormányzat, 
normatíva: 58489 Ft 
normatív tartalom: 50,2% 
egy zeneiskolás gyermekre 62362 

Ft-ot költött az önkormányzat, 
normatíva: 29249 Ft 
normatív tartalom: 46,9%

nappali szoc. elllátás (Idősek Klub
ja) egy ellátottra 263063 Ft-ot költött 
az önkormányzat, 

normatíva: 36200 Ft 
normatív tartalom: 13,8%.
A fenti kiemelt önkormányzati kö

telező feladat körébe tartozó ráfordí
tási igények egyértelműen mutatják, 
hogy jelentős mértékű önkormányzati 
saját forrást kellett e célokra bevonni.

A zárszámadással egyidejűleg hagy
ta jóvá a képviselő testület az önkor
mányzat 1996. évi pénzmaradványát.

Pénzmaradvány: Az önkormányzat
1996. december 31-i számlamaradványa 
215898 eFt, míg a korrekciós 
tényezőket is figyelembe véve a módo
sított pénzmaradvány 209175 eFt.

Mik a módosító tényezők? Áthúzó
dó bérek és járulékai kötelezettségvál
lalással terhelt kiadások (áthúzódó 
számlák).

A képviselő testület a pénzmarad
ványból 5% működési tartalékot kép
zett, és helyezett tartalékba, összeg: 
23317 eFt. (1997. évi költségvetés elfo-



gadásakor hozott döntés alapján) a fel
halmozási (fejlesztési) kiadásokra 
21102 eFt-ot helyezett tartalékba.

A pénzmaradvány része a fel nem 
használható (elkülönített) pénzmarad
vány. (Ezek az önkormányzat lakásér
tékesítési szla, a gázberuházás elk. szla, 
a környezetvédelmi alap, Japán-hitel 
maradvány, ök. által létreh. kft-k támo
gatása, ök társulás tagdíj maradv.) 
együttes összegük 110807 eFt.

Része továbbá a pénzmaradvány
nak az 1996. évi költségvetésből feladat
tal meghatározott pénzmaradvány, út
helyreállítás, ravatalozó építése, a Fó
rum csomópont építése, strand rekonst
rukció, gk. vásárlás) összegük: 32524 
eFt.

Az intézmények egyeztetés utáni 
pénzmaradványa 21425 E Ft.

Balatonalmádi Város Önkormány
zatának 1996. évi összevont beszámo
lója egyértelműen azt bizonyítja, hogy 
az önkormányzat az elmúlt évben egy 
szigorú takarékos gazdálkodással ked
vező pénzügyi pozícióban volt, likvidi
tási gondjai nem voltak.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
gazdálkodási fegyelmen enyhíteni le
hetne, a város területének működteté
sén még mindig van mit javítani.

Meg kell teremteni a hatékonyabb 
működést. Az önkormányzat előtt álló 
beruházási feladatok csak akkor való
síthatók meg, ha a jó gazda gondossá
gát és a szigorú takarékosság elvét be
tartjuk és betartatjuk.

Balatonalmádi, 1997. április 20.
Brenner Kálmánné 

Pénzügyi Bizottság Elnöke

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pénzmaradvány 146.613 156.055

3./ Lakáshitel törleszt 220 220 220

4./ Értékpapír mozg. 49.762

5./ Általános
tartalék: 8.573 3.630

6./ Függő,átfutó kiad. 3.887
kiegy. 16.596

7./ Záró pénzkészlet 215.898

Bevételek Kiadás
összesen: 624.981 1.012.394 975.523 összesen: 624.981 1.012.394 975.523

Német vendégek 
fogadása Almádiban

Eggenfelden német testvérváros Kolping egyesülete látogatott Balaton
almádiba.

Fotó: D. L.

Majális a Fórumnál
Május 1-jén nagyszabású rendezvény színhelye volt a Fórum parkolója. 
A közösségi ház szervezésében színes program várta az idelátogatót. Fel
vételeink a helyszínen készültek. A sport is képviseltette magát az ünne
pen. A duatlonisták népes mezőnye látható az alsó fotón.

Fotó: Durst



Vörösberényi Polgári köri közlemények
Madarak és fák napja -  május 10.Április 12-én faluszépítési nap 

keretében a Malom-völgyben vé
geztünk tereprendezést a majális 
leendő helyszínén. Ezúton köszön
jük meg a Gamüsznek és személy 
szerint Szőnyiné Cseh Évának, 
hogy egy Multicar gépkocsi rendel
kezésre bocsátásával segítette mun
kánkat, valamint Ódor Gáspárnak 
a vízlevezető árok kiásatását, ami
vel megmentette a területet az el
árasztástól.

A többi helyszínen a munkák 
későbbre lettek halasztva, illetve 
elvesztették aktualitásukat össze
függésben egy rendkívül örvende
tes fejleménnyel, azzal, hogy május 
1-jétől munkába lépett a falugaz
da, aki felügyeli és rendben tartja 
illetve tartatja városrészünk közte
rületeit.

Munkájának megkezdését az 
te tte  lehetővé,hogy berényi 
képviselőink többsége, megértve a 
kezdeményezés jelentőségét, sza
badon felhasználható keretéből 
hozzájárult díjazásához és konkrét 
ügyekben támogatni kívánja kezde
ményezéseit.

A falugazda jelenlegi státusát 
nem tekintjük végleges megoldás
nak.

Továbbra is várjuk, hogy a város 
alkalmazásában tevékenykedhes
sen rendes havi fizetésért és legyen 
megfelelő hatásköre.

Május 31-én rendezzük meg a 
berényi iskolával közösen a Ma
lom-völgyi majálist. A hagyomá
nyoknak megfelelően délelőtt 
sportversenyeket rendezünk, dél
után színpadi műsorokat láthat a 
közönség. Lesz büfé, zene és tűzi
játék. Továbbra sem várunk viszont 
árusokat, nem lehet kitelepülni, 
erre majd a búcsú napján terem
tünk lehetőséget.

Egyesületünk rendes havi talál
kozója május 21-ére esik, (18 óra, 
Balaton Akadémia). Tekintettel a 
majális előkészületeire, csak egy 
meghívottunk lesz, Sipos Jánosné, 
a falusi turizmus szakembere. Lap
zártakor még folyt klubunk építé
se, berendezéséhez szívesen ven
nénk felajánlásokat (székek, könyv- 
szekrény, játékok, számítógép).

A május 10-i Madarak és fák 
napja programról előző számunk
ban már írtunk. A helyszín a mel
lékelt térképen látható. Megköze
líthető egyénileg gyalog (az útvona
lat a református templomtól kisza
lagozzuk) vagy autóval a veszpré
mi út felől (teszünk ki táblát). A 
részletes programot plakáton és a 
helyi tévében közöljük.

Ugyancsak írtunk a ravatalozó 
építéséről. Mire a lap megjelenik, 
remélhetőleg már el is kezdődött. 
Várjuk az önzetlen, segítőkész em
berek részvételét a munkában.

Tisztelt szerkesztő úr!
Csatoltan megküldöm az Új Almádi Újság legutóbbi számában megje

lent, személyemet érintő cikkükkel kapcsolatos véleményemet. Kérem szíves
kedjék írásomat teljes terjedelmében leközölni!

Balatonalmádi, 1997. április 25.

Tisztelt Balatonalmádi polgártársaim!
Az Új Almádi Újság elmúlt havi számában megjelent, személyemet érintő 

cikkre az alábbiakban szeretnék reflektálni.
Rendkívül sajnálom a történteket és ezúton megkövetem a gyászoló csalá

dot és a temetési szertartás valamennyi résztvevőjét. Tudom, hogy a család ezt 
a cselekedetemet soha nem fogja megbocsátani, de bocsánatot kértem mé
lyen tisztelt halottuktól egy szál virág sírratételével. Remélem, hogy az ő  bo
csánatát elnyerem. Emberi mentalitásomtól is távol álló tettemet az évek óta 
folyó törvénytelenségek váltották ki belőlem végső elkeseredésemben.

Megjegyezni kívánom, hogy a legnagyobb kegyeletsértést a Református egy
ház követi el, az Önkormányzat Egészségügyi Bizottsága és a Polgármesteri 
Hivatal asszisztálásával, miután az Országos Építésügyi Szabályzatban, a 
Közegészségügyi Törvényben és saját önkormányzati rendeletben foglaltakat 
törvénysértő módon megszegi azzal, hogy a feltételek teljes hiányával új sírhe
lyeket nyit és temetéseket folytat.

Több, mint két éve a környező lakótársakkal karöltve próbáltunk komp
romisszumos megoldást keresni, sajnos eredménytelenül Miután kísérlete
ink nem vezettek eredményre, kénytelen voltam a törvényes megoldást vá
lasztva bírósághoz fordulni, mely ügy pillanatnyilag a Legfelsőbb Bíróság előtt 
van.

Ez üggyel kapcsolatban is felhívom a város lakosságának figyelmét, hogy 
az általunk választott Önkormányzat és annak Hivatala a felgyülemlett prob
lémák elodázásának gyakorlatát folytatja, így a megoldatlan kérdések továbbra 
is a város egyre költségesebb gondjai maradnak.

Remélem lehetőségem lesz arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság határozatát az 
Új Almádi Újságban leközölnöm.

Tisztelettel 
Szabó Béla

KÜLDJÖN EGY KÉPET!

Május 31-én a Polgári kör és a berényi iskola újra majálist és 
gyermeknapot rendez a Malom-völgyben. Kedvcsinálónak is 
szánjuk ezt a régi képet, amely mostani rendezvényünk hely
színén készült 1920 körül és egy akkori majális hangulatát 
idézi. A képen szereplők nevei a következők: lovasok balról: 
ismeretlen, Herczeg Gábor, Németh Lajos (húsbiztos), isme
retlen, Besnyő  János, Molnár Gyula, Németh Lajos (Gábor Á. 
u.), Bódai Sándor, Varga Lajos, Berta Kálmán. Lányok balról: 
Hetesi Lenke, Herczeg Ilona, Mecséri?, ismeretlen, Balassa 
Ilona, Herczeg Zsófia, Vörös Gizi, Mecséri ?, Herczeg Róza.

Közreadó: Kun Lászlóné



TOVÁBBLÉPÉS
Városunkban 1995 ősze óta kí

sérletképpen bevezettük a szelektív 
papírgyűjtést. A kedvező tapaszta
latok eredményeként 1996-ra ez 
már szerződött formában folyt. Örö
münkre szolgálhat, hogy a múlt év
ben 46 tonna papír már nem a sze
méttelepen végezte, hanem újrafel
dolgozásra került. Szeméttelepünk 
egyébként is végnapjait éli a belát
ható közeljövőben. Részben azért, 
hogy sem a saját, különösen nem a 
máshonnan idehordott szemetet 
már ne vigyünk a „nyitott karsztra”, 
azaz a szem éttelepre, egyre 
sürgetőbb a városunkban keletkező 
hulladék kezelésének, elhelyezésé
nek megoldása. A következő 
lehetőségek közül választhatunk. 
Elszállíthatnánk más település lera
kójába, de majd mindegyik tiltako
zik más szemetének a befogadása 
ellen.

Célszerűbb megoldásnak látszik 
a még hasznosítható anyagok kinye
rése, újrafeldolgozása. Már ez 
jelentősen kisebb terhet jelent a 
környezetre, nem beszélve a meg
takaríto tt energiáról és az 
előállításához szükséges további 
terhelésről. A már nem feldolgoz
ható -  tömegében és térfogatában 
töredékére csökkent -  hulladék már 
hamarabb talál befogadóra. Ezt 
lehetőleg a Balaton vízgyűjtőjétől 
távolabb kell megtalálni és megfe
lelő kialakítás után használni (víz
zárás, szigetelés). További lehetőség 
szemétégető létesítése. Ennek paró 
feltételei: egy kis pénz, kb. 3-5 mil
liárd forint, 140-180 ezer lakos.

Városunkban a fenti 
lehetőségekből a második megvaló

sításának van jövője. Ennek érdeké
ben felvettük a kapcsolatot a szom
szédos Fűzfő és Kenese települések 
illetékeseivel és javaslatot tettünk 
képviselőtestületnek a szelektív hul
ladékgyűjtés kiterjesztésére. A tes
tületek a javaslatot elfogadták. Meg
hívtuk az ajánlattevő Környezet Kft. 
vezetőjét tájékoztatásra. Ók gyűjtik, 
szállítják az Ausztriában bevált 
módszerek alapján feldolgozás után 
újrahasznosításra.

Megegyezésünk alapján ez év
ben júniustól augusztus végéig kí
sérleti jelleggel bevezetjük a szelek
tív üveg (fehér és színes) és szelek
tív műanyaghulladék konténeres 
gyűjtését. A tárolók színesek, nyílá
suk üveg ill. flakon méretű, egyéb 
hulladék gyűjtésére nem alkalmas. 
A kísérlet keretében a négyes kon
téner csoportokat a város négy he
lyén -  nagyforgalmú csomópontján
-  fogjuk elhelyezni. A lerakóhelye
ket a tapasztalatok alapján a 
későbbiekben változtathatjuk. Ké
rem az elhelyezéssel, használattal 
kapcsolatos véleményüket bizottsá
gunkhoz szíveskedjenek eljuttatni.

Érdemes megemlíteni, hogy te
lepülésünk referenciahely lesz, hi
szen nálunk jelennek meg először 
ezek a gyűjtők az országban. Egysé
ges képet mutat majd a Balaton 
északkeleti csücske, ami remélhető
en tovább fog terjedni ugyanúgy, 
mint a szelektív papírhulladék gyűj
tés. A későbbiekben a fém, majd ve
szélyes hulladék gyűjtése követke
zik.

Dr. Farkas Miklós
egészségügyi, népjóléti és 

környezetvédelmi bizottság elnöke

Állásbörze
Balatonalmádiban

A Veszprém Megyei Munkaügyi 
Központ Balatonalmádi Kirendelt
sége ez év április 16-án nagyszabá
sú állásbörzét szervezett a Balaton
almádi volt Auróra étterem és a 
polgármesteri hivatal épületének 
helyiségeiben. A kirendeltség dol
gozói a térség önkormányzatainak 
segítségével és jó szervezőmun
kával mozgósítani tudták vonzás- 
körzetük minden érdekeltjét, így 
nagy létszámmal vettek részt a 
munkáltatók képviselői, a munka- 
vállalók és az önkormányzatok 
vezetői, képviselői.

A Balatonalmádi Kirendeltség 
vezetőjének köszöntő szavai után 
Kaszás Katalin, a fűzfői Öveges 
József Szakképző Iskola hallgatója 
mondta el Dylan Thomas: Csönd
ben ne lépj az éjszakába át című 
versét, mely a rendezvény célját 
hűen fejezte ki.

Dr. Kerényi László, Balatonal
mádi város polgármestere megnyi
tójában kiemelte a térség sajátsá
gos helyzetét, a meglévő munkahe
lyek elsősorban az idegenforgalom
hoz, vendéglátáshoz kapcsolódnak. 
A megnyitó után a kirendeltség 
vezetője ismertette a nap program
ját.

Volt képzési-átképzési tanács
adás, aktív eszközök ismertetése, 
jogi, munkajogi tanácsadás, külföl
di munkavállalás lehetőségéről fel
világosítás, humán szakszolgálat, 
közönségtotó, no és persze értékes 
nyeremények is.

Az állásbörzén résztvevő, mint
egy háromszáz fő részletes tájékoz
tatót kapott a munkaügyi szervezet 
szolgáltatásairól, valamint közvet
lenül megismerkedhetett az állás- 
ajánlatokkal megjelent munkálta
tókkal.

A megváltozott 
munkaképességű emberek

foglalkoztatása
Szeretettel tájékoztatjuk a Bala

tonalmádiban élő megváltozott 
munkaképességű embereket arról, 
hogy az „S. O. S.” Együtt-Egymá
sért Alapítvány munkáltatók részé
re komoly kedvezményeket tud fel

ajánlani, ha megváltozott munka- 
képességű vagy rokkant embert al
kalmaznak.

Minden vállalkozásnál, intéz
ménynél van olyan munkahely, ahol 
igazolt 40%-os rokkantsági fokoza
tot meghaladó, megváltozott mun
kaképességű, rokkant embert lehet 
alkalmazni.

Ha önök csatlakoznak progra
munkhoz és alkalmaznak egészség- 
károsodott munkaerőt, havonta 
megtakaríthatják a minimálbér 
39%-át, munkaadói járulék 4,2- 
4,5%-át, valamint az egészségügyi 
hozzájárulást.

Csatlakozzon programunkhoz!
Széleskörű tájékoztatást nyúj

tunk mindazoknak, akik felkeresik 
kihelyezett irodánkat a Balatonal
mádi, Györgyi D. u. 11. sz. alatti 
Gondozási Központban minden 
kedden: 9-11.30 között.

Tornainé Farkas Elvira 
a központi iroda vezetője

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Balatonalmádi Városi 

Önkormányzat a 186/1996. (XII. 

19.) sz. önkormányzati 

határozattal jóváhagyott kiírás 

alapján meghirdeti 

az 50 000 Ft díjazású

B alato nalm ádi 
legszebb háza

pályázatot 

Ez évben az 1987. január 1. 

után használatba vett épület 

építtetője, tervezője, 

kivitelezője nyújthat be 

pályázatot legkésőbb

1997. május 15-ig.

A pályázati kiírás a 

Polgármesteri Hivatal műszaki 

osztályán szerezhető be. 

Balatonalmádi,

1997. február 27. 

Albóciné Ábrahám Gabriella 

városi főépítész

CSIGA
és
ÁSVANYBOLT
-  NATÚR ÉS CSISZOLT ÁSVÁNYOK.

-  GYÓGYHATÁSÚ FÉLDRÁGAKÖVEK,
-  TENGERI CSIGÁK, KAGYLÓK, KORALLOK
-  BELŐLÜK KÉSZÜLT LÁNCOK, MEDÁLOK, 

FÜLBEVALÓK. KARKÖTŐK, GYŰRŰK,
-  TALIZMÁNKÖVEK, KÖVÜLETEK,
-  DÍSZTÁRGYAK, KÖNYVEK, KELETI ÁRUK

A FÓRUM ABC-BEN, 
BALATONALMÁDI

Helyhiány 
miatt!

Az almádi művészek 
szombathelyi nagysikerű tár
latáról következő számunk
ban, részletes tudósítás jele
nik meg.



Ünnepi gondolatok anyaságról, 
gyermekségről

Május a tavasz, az újjászületés, 
a virágbaborulás hónapja ad ott
hont két igen emberi ünnepünknek. 
Az Édesanyákat köszöntjük első va
sárnapján -  gyermekeinknek szer
zünk örömet utolsó vasárnapján a 
Gyermeknapon.

E napok egymásutánisága jól 
jelképezi, magában hordozza az 
együvé tartozás és különválás -  
önállósodás meglétét.

Milyen is az anyaság?
Ezen a napon elgondolkodunk, 

emlékezünk, fogadjuk a hála, a sze
retet virágait, szavait. Eszünkbe jut 
saját gyermekségünk -  saját anyá
vá válásunk története. Érezzük fon

tosságunkat, felelősségünket gyer
mekeink jövőjéért. Példára, odaadó 
féltő-elfogadó szeretetre van szük
ségünk, hogy fokozatosan bennünk 
is kialakuljanak ezek az érzések.

Anyák napi ajándékként fogad
ják tőlünk szeretettel összeállítá
sunkat.

Gyermekeik fejezik ki érzései
ket, vágyaikat saját ANYA-képük
ről, rajzban, írásban, mintegy tük
röt tartva elénk hivatásunk betel
jesedéséről.

Gyermeknapi gondolatként el
gondolkodtató sorokat találtam 
egyik szakmai folyóiratunkban. A 
sorok nem kívánnak indoklást. Az

emberi sors kezdetét jelentő gyer
mekkor meghatározó az emberré 
válás minőségére.

Fontos lenne, hogy az év min
den napja az Övék lehessen, ott
hon, az óvodában és iskolában 
egyaránt. Mi pedig, akik életre hív
tuk őket tudjuk, hogy egy élet ala

kítására, formálására vállalkoz
tunk. A kézfogás biztonságát mind
ig érezniük kell bármerre visz élet
útjuk.

Az együttgondolkodásra
Sári Jánosné óvónő 

Vajainé Majbó Judit tanítónő 
hívta Önöket

Édesanyám magas, szép, megértő és aranyos. Békésen teszi a dolgát.

Csupa jó gondolatokkal szeretnélek meglepni.

Mindig csinosan öltözködik, de leginkább akkor, amikor dolgozni megy.

Azért is szeretem, mert vele meg tudom beszélni minden gondom, ba
jom, örömem.

Nem szigorú, jószívű és a lelke tiszta.

Virágcsokrom mondja el helyettem, hogy mennyire szeretlek! 

Anyukám mosogatott, én az asztálnál ültem és néztem.

Legtöbbször mosolyt látok az arcán.

Én anyukámat a sok kedvességéért, aranyosságáért és segítókészségé
ért szeretem nagyon nagyon.

Kisbaba koromtól, még azelőtt is ő  volt az én édesanyám.

Hétköznaponként reggel, mint a villám, úgy megy az iskolába. Min
dennap fölidegesítik és ilyenkor ordít.

Dorothy Law Holtz

Egy élet a kezedben
Ha a gyerekek kritizálva élnek,
Megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni. 
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, 
Megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,
Megtanulnak szégyenlősnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, 
Megtanulnak bűnösnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, 
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bizalommal élni.
Ha a gyerekek megdicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek 
Megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, 
Megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitelesen élnek,
Megtanulják, mit jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, 
Megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.



Szikrázó csillagok, 
csillogó szikrák
Az író országosan ismert; magas, 

barna, mosolygós, jóképű férfi. Még 
így, bőven túl a hatvanon is kimon
dottan az. Vidéki írói estjére érke
zett. A ruhatár melletti asztalnál el
intézi az adminisztrációs formasá
gokat, aztán bemegy a kávéháznak 
kinevezett helyiségbe, olvasóihoz.

Lehetnek vagy huszonöten. Itt- 
ott ücsörögnek a legalább ötször 
annyi vendég fogadására elhelyezett 
kényelmes fotelokban. Enyhén fe
szélyezettek Az író is az. Meghajol, 
miután a kultúrház szervezője rövi
den bemutatja, és rögtön belekezd 
egyik szatirikus írásának olvasásá
ba. Az írás jó. A jövőbe látó, mert 
még azelőt készült, mielőtt a dol
gok igazából bekövetkeztek volna -  
érzékeny lélek radarjai jó előre je
leznek

A felolvasás végén csönd. Vala
ki mintha egyet tapsintott volna, de 
mivel a többiek mozdulatlanok, ab
bahagyja. Az író nagy táskájában 
kotorász. Előhúz még vagy öt köny
vet, és leül a neki odakészített öblös 
fotelba. Verseket olvas. Egyiket a 
másik után. Szépeket. Aztán a fe
szengő csöndben kedvesen megjegy
zi, hogy most nem tudja, gondola
tai milyen irányt vegyenek, írásainak 
melyik részét használja, mert a kö
zönségtől semmiféle visszajelzést 
nem kap.

Bátortalan taps. Megköszöni. 
Aztán egy vidámabb novella felol
vasásával folytatja. Humorának 
ebben is éle van és némi keserűsé
ge, mert -  mint a későbbi beszélge
tés folyamán kiderül -  a kitelepítés 
éveiről szó. Elhangzik még írás öre
gedésről, megalkuvásról, az élet hu
morosan kesernyés dolgairól: pár 
szép vers, egy levél a rég halott 
dédnagybácsihoz -  az 1848-as sza
badságharc egyik nagy alakja -  az
tán az elfogódottságból kellemes 
hangulatúvá oldódó este beszélge
tésbe fordul.

A szép arcú, mosolygós férfi sa
ját és -  egy történelmi osztályhoz tar
tozó -  családja életéről mesél (arról 
kérdezték). Beszél a barátairól, kö
zös munkáikról, közszerepléseiről, 
feladatvállalásairól, terveiről, a vers
írásról, annak komolyságáról, saj
nálatos felhígulási folyamatáról. 
Mindenről, amit olvasói vele kap
csolatban tudni szeretnének Kedve
sen, közvetlenül, ám végig megőriz
ve írói énjét, küldetéstudatát. Az est 
végén összegyűjtött verseit de
dikálja.

Sötét van, mire a házból kilé
pünk Az úton világító autók folya
ma, a járdán sietős emberek. Az 
évszakhoz képest hűvös estében a 
felhőtlen égbolton hidegen szikráz
nak a csillagok Azok ott fenn elér
hetetlenek..

Vecsey K. Mária

KÜSZÖBÉN AZ ESTNEK
Másoltam 1997. március elsején, mikor Horváth Géza Tanár Úr halálhírét vettem

„Hát nem harmóniából fakad a 
világon m inden? S ism erünk-e 
szebbett a lélek harmóniájánál? Is
mer Landschutz a harmóniánál kel
lemesebb kettőshangzást ?”

(Széchenyi István naplójából 
fordította Horváth Géza)

„küszöbén az estnek 
csillag-fakadáskor 
dalba fog az ember

ha már fá j a sorsa 
nagyon szépen fájjon 
küszöbén az estnek 
csillag-fakadáskor”

(Utassy József)

„... Csillag-szórók az éjszakák,
Szent János-bogarak a kertben, 
Emlékek elmúlt nyarakon... 
a csillagszóró éjszakák 
Ma sem engedik feledtetni 
A z ember Szépbe-szőtt hitét,
S akik még vagytok őrzőn, árván, 
Őrzők: vigyázzatok a strázsán. ”

(Ady)

,A  csillagos ég fölöttem,
A z erkölcsi törvény bennem. ”

(Kant)

„Életemben három dolgot csodál
tam:

a fényt,
a csillagos eget felettem 
és a lelket bennem. ”

(Newton)

„Az erény mindig fölöttünk van. 
Am i a húsunk melegéből páráll föl, 
az csak emberség: 
az erény egy belénk költözött 
csillag. ”

(Németh László)

„Minden Bibliánál bibliább 
A z ember a csillagok alatt. ”

(Németh László)

„ Tű csillagok ragyogjatok,
Tű csillagok ragyogjatok,
Felettem gondolkozzatok,
Felettem gondolkozzatok. ”

Bartók Béla gyűjtése 
Ehed, 1914.)

„Életemnek fényes Hórizonja 
Dűlt borzadó setétségre,
A búk mord Éjje gyászba vonja. 
Több víg Napom nem száll az égre.

Két szép Szemecskék engemet 
Megvigasztalhatnak magok:
Űzzétek el hát Éjjemet 
Ti, két halandó Csillagok!”

(Csokonai)

Fejem fölé a csillagok 
jeges tüzet kavarnak, 
az irgalmatlan ég alatt 
hanyattdőlök a falnak. ”

(Pilinszky János)

„A téli égbolt csillagaira 
fölnézek most is hálatelten.
Ó, mennyi játék s dal volt e 
nevekben
régen, hogy Kismedve, Líra, 
Göncölszekér, Fiastyúk, Kutya,
L an t-
-  Megtudtam ezt-azt. Mentem 
annyira,
hogy lássam: millió világ az égbolt, 
s ijesszen is fönt seregietem szétszórt 
sok kelléke -  közöttük 
a daltalanná hidegült Líra. ”

(Simon István)

„Csüggedtem volna, lankadt 
képzelettel,
de folyton-gyors kerékként forgatott 
vágyat és célt bennem a Szeretet, 
mely
mozgat napot és minden csillagot. ” 

(Dante-Babits Mihály fordítása)

„fejed fölött megáll a csillag”
(Buda Ferenc)

„Egyetlen ismeret van, 
a többi csak toldás:
Alattad a föld, 
fölötted az ég, 
benned a létra. ”

(Weöres Sándor) 
P. s.: A Balaton Akadémia taná

rai és diákjai nevében, Géza bácsi, 
ezeket a szalagokat szeretném ko
szorúid közé fonni, mert lennének 
Veled, hogy Te meg maradj velünk!

Szíjártó István

Májusban jelenik meg a váro
sunkban lakó Somos István szerző 
hangulatos, háborús visszaemléke
zése: Én is voltam katona címmel 
a Kornétás Kiadó Kft. gondozásá
ban.

A könyv 498 Ft-os áron kapha
tó a Baross utcai és a budatavai 
könyvkereskedésekben, valamint a 
városi könyvtárban.

Lakatos és 
bádogos munkák!

(Lépcsők, korlátok, 
csatornák stb.)

HÍVJON!
Horváth István 
Balatonalmádi, 

Veszprémi u. 57. 
Telefon: 430-679.

FIGYELEM! FIGYELEM!
Újból nyitva Balatonalmádiban 

az Auróra étteremben az akciós
bútorvásár.

Nyitva: szombaton 8-12 óráig, 
hétköznap: 10-17 óráig.

Kínálatunkból: franciaágyak, heverők, 

fotelágyak, sarok-ülőgarnitúrák, 3 -2-1  ülő-  

és fekvőgarnitúrák. Négyelemes 

szekrénysorok, konyhák, konyhai sarokülők, 

komódok, ágyneműtartók, telefonasztalok, 

íróasztalok, tv-video állványok stb. 
Érdemes benézni!

Szeretettel vár mindenkit:
Sanyi bácsi 

Tel.: 06-60/460-370.



Bizottságaink 2 éve
(Folytatás az előző számunkból.)

BRENNER KÁLMÁNNÉ, a 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG elnöke:

- A négy bizottság közül - a pénz 
szinte mindent meghatározó jellegé
nél fogva - a pénzügyi bizottság az, 
amelyik leginkább belefolyik a többi 
bizottság életébe. A döntéselőkészítés 
szakaszában majdnem mindig kapcso
latba kerülnek velünk. És talán ez a 
bizottság az, amelyik a legtöbb nemet 
mondja, mert amikor az ember szíve 
igent mondana, de racionálisan gon
dolkodva az észnek nemet kell mon
dania, akkor mindig ki is kell tudni 
mondani azt, hogy: nem.

Az elmúlt két év -  én úgy érzem -  
gyökeresen változást hozott a Pénz
ügyi Bizottság munkájában. Ugyanis 
annak ellenére, hogy a pénz egyre ke
vesebb, a beígért vagyonjuttatásokból 
szinte semmi sem lett, a normatívák, 
támogatások összege reálértékben 
egyre kisebb, a bizottság a város mű
ködtetésére hitelt fölvenni nem akar. 
Sokan jártak már úgy, hogy a fölvett 
pénzeket nem tudták visszafizetni, el
indult egy lavina, aminek a vége a 
csődeljárás. Mi úgy gondolkodunk, 
hogy a választási ciklus végén a követ
kező ciklusnak majd úgy adjuk át a 
terepet, mintha akkor is mi ülnénk itt. 
Próbáljuk mélységében elemezni a 
dolgokat, tisztességgel, felelősséggel, 
a jövőben gondolkodva végezzük a 
munkát. Talán ellentmondásosan 
hangzik, de úgy van, hogy az egyre ke
vesebb pénz ellenére is rendszerében, 
áttekinthetőségében, összefogottsá
gában, felépítésében évről évre jobb 
költségvetés készül. Eleinte úgy dol
goztunk, hogy az intézményvezetők
kel közösen átnéztünk mindent az 
utolsó fillérig, vajon lehetséges-e az 
adott pénzből a működés. Most ott 
tartunk, hogy miután mi megtanul
tunk az ő fejükkel gondolkodni, ők is 
megtanultak a miénkkel, mi meg
adunk egy - koncepció által meghatá
rozott - sarokszámot, és ők elkészítik 
a saját költségvetésüket. A számok 
tükrében - az oktatást véve példának
- ez úgy néz ki, hogy míg nagyobb te
lepüléseken az egy tanulóra jutó nor
matíva évi 200 000 Ft, nálunk ez csak 
108000-130000.

Tehát mi átérezzük azt, hogy ne
kik nagyon megszorítva kell helyesen 
gazdálkodniuk. De ha azt vesszük, 
hogy vannak még kisebb települések, 
ahol még ennyi sem jut, akkor azt kell 
mondani, hogy Almádi valahol közép
tájon van és tudomásul kell venni, 
hogy ebből a pénzből kell a lehető leg
jobban kalkulálni.

A városi beruházások kérdése sar
kalatos pont. Az elhatározások még 
az előző testület ténykedése alatt szü
lettek, a végrehajtás és a befejezés a

következő testületekre maradt. Jó 
dolog az elhatározás, nehezebb fel
adat a végrehajtás, és még nehezebb 
lesz a kifizetés. Ennek a mostani tes
tületnek nagyon nagy a felelőssége, 
mert egyrészt tartozik a jövőnek az
zal, hogy egy biztonságos működést 
hagyjon maga után, hogy sok-sok év 
múlva is olyan legyen ez a település, 
amilyennek lennie kell, emellett visel
nie kell a beruházás végrehajtásának 
nehézségeit annak minden ódiumá
val: elégedetlenségeket, kritikákat, 
szidalmakat városszerte. Ez is mind a 
pénznek a vonzata, mert ha valamit 
olcsón csináltatunk meg, akkor az 
olyan, hogy a lakosságnak nem tetszik, 
ha viszont drágán, az meg nem jut el 
mindenhova, mert nem tudjuk megfi
zetni, akkor meg az a baj. Nem 
könnyű dönteni, 2002-től pedig el kell 
kezdeni a beruházásokra felvett Ja
pán-hitel visszafizetését.

-  Vissza tudjuk mi azt fizetni, még ha 
kamatmentes is?

-  Igen, mert addigra nagyrészt le
járnak a helyi adóból levonható beru
házási adókedvezmények, és akkor a 
befolyt adó erre a célra fordítódik.

A másik sarkalatos dolog a város 
működőképességének a fenntartása, 
aminek alapja egy jól összeállított 
koncepció, olyan, amire lehet építkez
ni. Normatíva növekedésre nem szá
míthatunk, a város vagyoni részének 
visszaforgatásából származó pénzt 
csak újabb fejlesztésekre fordíthatjuk, 
a lakosság szegényedik, adót emelni 
nem akarunk, ezekre tehát nem szá
míthatunk. Amiben lehetőséget látok 
a város működtetésének biztosításá
hoz az, hogy létrehoztuk az új telepü
lés-fenntartási szervezetet a 
GAMÜSZ-t, és új alapokra helyeztük 
a Kommunális Kft. munkáját. Azt re
méljük, hogy a GAMÜSZ kevésbé bo
nyolult módon, kevesebb járulékos 
költséggel, kevesebb pénzből hatéko
nyabb munkát végez, mint az elődje. 
Munkájának feltételéül szabtuk, hogy 
költségvetése nem lehet nagyobb, 
mint a tavalyi. Talán ha az Auróra- 
szálló egyenesbe jön, a kurtaxa is nö
vekszik. Ezen kívül a városban dolgo
zó, itt megtelepedő, vagyonát, család
ját idehozó vállalkozókat kellene job
ban szeretni, elismerni, támogatni, 
mert az ő gyarapodásuk a mi gyara
podásunk is. Az általuk létrehozott 
produktumok gazdagítják, szépítik a 
várost, ide fizetett adóikkal erősítenek 
minket.

Én még emlékszem arra az időre, 
amikor -  ’86-'87-ben -  a költségvetés 
30%-a fejlesztésre fordítódott. Ha ez 
ma nincs is így, én bízom abban és lá
tok lehetőséget rá, hogy a megkezdett 
beruházásokra felvett hitelt vissza 
tudjuk fizetni, hogy Almádi működő- 
képessége a jövőb en is biztosított lesz,

és hogy fenn tudjuk tartani azokat a 
felvállalt intézm ényeinket is - 
Tourinform, nevelési tanácsadó, zene
iskola -, amiknek működtetése nem 
lenne kötelességünk, de a városnak 
fontosak és a jövőnek, az utókornak 
is gondolkodva nagyon jó, hogy van
nak.

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
1996-ban 11 rendes és 3 rendkívüli 
ülést tartott, ezen kívül az éves költ
ségvetés és az előző évi terv végrehaj
tása, a pénzmaradvány elfogadásai
nak tárgyában más bizottságokkal 
együtt közös ülést tartott. Munkáját 
mindenkor a számviteli törvény és az 
államháztartási törvény, továbbá a 
vonatkozó kormányrendeletek előírá
sainak szempontjai határozták meg. A 
fenti rendelkezések határidőket jelöl
nek meg a képviselő testületnek, 
melynek alapján a pénzügyi bizottság 
éves munkatervét a következő napi
rendi pontokhoz kötötten készítette 
el:

1996. évi költségvetési rendeletter
vezet megvitatása,

1995. évi költségvetés végrehajtá
sa, a pénzmaradvány elfogadása és 
annak felosztása,

1996. évi költségvetési terv I. fél
évi teljesítése,

Előirányzatok módosítása,
1997. évi költségvetési koncepció.
A bizottság 91 határozatot hozott.

A képviselő testületnek 72 esetben 
tett javaslatot a tárgyalandó napirend 
elfogadására, 11 esetben viszont a 
nemleges javaslat mellett döntött. 8 
esetben döntöttünk saját hatáskö
rünkben, ezen döntések nagy része is
mételt adatkérés, adatkiegészítés volt. 
A testületi ülésekre történő előter
jesztések 80%-a valamilyen módon 
kapcsolódik a pénzhez, így azokat vé
leményezés szempontjából tárgyalni 
kellett. A költségvetéssel, pénzügyi 
gazdálkodással kapcsolatos előter
jesztéseket - melyek a bizottság leg
főbb feladatai - a törvényesség nevé
ben a polgármester terjeszti a képvi
selő testület elé. A pénzügyi bizottság 
1996-ban a vállalkozói orvosok ipar
űzési adó elengedési kérelmén kívül 
támogatási kérelmeket terjesztett a 
testület elé. Ezek a kérelmek a leg
több esetben a gazdálkodás biztonsá
ga érdekében és a hitelfelvétel elke
rülése miatt a bizottság elutasító ja
vaslatával kerültek előterjesztésre.

Átruházott hatáskörben tárgyalt, 
helyi adókat érintő méltányossági 
ügyekben hozott határozatok ellen 
irányuló fellebbezés 1996-ban nem 
került a bizottság elé. Szabálysértés
sel kapcsolatos ügyet sem tárgyaltunk.

A bizottság 1 alkalommal kérte 
vizsgálat elrendelését a város jegyző
jétől az iskolák létszámleépítéséből 
adódó bérmegtakarítás tárgyában. A

vizsgálatra külső személy lett megbíz
va.

Az 1996. évi költségvetési rende
let tárgyalásakor a bizottság kérése az 
volt, hogy a költségvetési tervezet 
működési hitelt ne tartalmazzon. 
Ezen kérés elfogadásra került.

A pénzügyi bizottság munkája -  
helyenként szigorúnak tűnő állásfog
lalásainak következtében -  meghoz
ta eredményét, likviditási gondjai az 
önkormányzatnak nem voltak. Min
denkinek, akik munkánk törvényes és 
hatékony ellátásához hozzájárultak, 
köszönjük a segítséget.

DR. FARKAS MIKLÓS, az 
EGÉSZSÉGÜGYI, NÉPJÓLÉTI és 
KÖRNYEZETVÉDELM I BI
ZOTTSÁG elnöke:

-  Bizottságunk munkáját öt téma
kör köré csoportosítva végzi, ennél 
fogva nagyon sok minden tartozik 
hozzánk: egészségügy, népjólét, kör
nyezetvédelem, közegészségügyi-, 
munkaügyi-, idegenforgalmi tevé
kenységek, a vendégforgalomtól a sze
métdíjon, a szemét elszállításán, elhe
lyezésén, a szeméttelep amortizáció
ján át a fűtéstámogatásig az egész szo
ciális részleg, a hatósági részén kívül. 
Egy csomó kérvény hozzánk kerül elő
ször véleményezésre, a hivatal dönt, 
és egyet nem értés esetén a képviselő 
testülethez lehet még fellebbezni.

Az egészségügyi törvény kimond
ja, hogy az alapellátás törvényi köte
lessége az önkormányzatnak, a szak
ellátás viszont önként vállalt plusz fel
adat. De ha már elvállalta, ezt csak 
úgy tudja visszamondani, ha a lakos
ságát megcsorbítja azáltal, hogy az 
eddig itt kapott ellátásért el kell men
nie máshova, hogy azt megkaphassa. 
A társadalombiztosítás csak a működ
tetést finanszírozza, és azt is a valós 
érték és az infláció alatt. A tb amorti
zációt nem ismer, az egészségügyi 
szolgáltatás nulla áfa-kulcsos, tehát az 
összes egészségügyi szolgáltató a vá
sárolt termékek, szolgáltatások áfáját 
rögtön le is kell, hogy nyelje, mert nem 
tudja továbbadni. Az egészségügyet 
úgy eresztették el, hogy majd az ön- 
kormányzat -  amelynek részben tör
vényi, részben erkölcsi kötelessége, 
részben jól felfogott érdeke, hogy ezt 
tegye, hiszen a saját lakosságáról van 
szó -  fogja támogatni. Ez új kihívás 
az önkormányzatnak, és nagyon sok 
téves nézetet kell eloszlatni még ön- 
kormányzati képviselők részéről is, 
akik azt hiszik, hogy a tb magáévá tet
te az egészségügyi ágazat finanszíro
zását és gondoskodik róla. Ez nem így 
van. Éppen most csorbították meg az 
alapellátást, ez több 10 000 Ft-ot je
lenthet havonta praxisonként. El
hangzanak mindenféle lózungok most 
éppen a szakellátás privatizálásáról,



de hát pénz nélkül ez nem megy. Az 
eszközök, berendezések nagymérték
ben amortizálódtak, nincs miből meg
újítani őket. Nagy nehézségek vannak 
és várható, hogy az egészségügy az ön- 
kormányzatoktól egyre nagyobb tá
mogatást igényel. Sok harcot, vívok az 
egészségügyi szolgáltatók érdekeiért, 
ill. azért, hogy az önkormányzat mi
nél nagyobb erővel támogassa ezt az 
ágazatot, hiszen ez a csapat -  össze
sen talán 50 fő -  a 8000 almádi pol
gárt látja el. Rajtuk keresztül az ön- 
kormányzat saját polgárait támogat
ja. Elméletileg csinálhatnánk maga
sabb szintű szűrő-, megelőzési-, felvi
lágosító programokat, de anyagiak 
híján ezeket nem tudjuk kivitelezni.

A népjólét elnevezés megcsúfolá
sa a magyar nép létének, nincs semmi 
valós alapja. Ez meghatározza a 
szociálpolitkát egy országban. Ha vé
gig gondolom, hogy százezrek vannak, 
akik havi 10 000 Ft körüli nyugdíjból 
élnek, hogy hivatalosan fél-, de a va
lóságban egymillió körüli a munkanél
küliek száma, és számba veszem a tes
tileg-lelkileg lepusztult társadalmat, 
azt, hogy tavaly Almádiban kevesebb, 
mint 60 gyerek született, akkor nem 
tudom, hogy nekünk iskolát vagy szo
ciális otthont kell-e építenünk. Almá
di lakossága nagyon elöregedett, meg
közelítően 2300 nyugdíjasunk van. 
Ebből 200-250-hez ér el a szociális há
lózatunk, ezen kívül a hivatal által 
nyújtott egyéb -  nevelési, lakhatási, 
közlekedési -  támogatás 30 millió fo
rintot tett ki a múlt évben. A gondo
zási központ működéséhez leosztott 
állami normatíva a működési költség 
10%-a. A 90%-ot, mintegy 9 millió 
forintot az önkormányzat teszi hozzá. 
Az önkormányzat szinte erején felül 
teljesít, a város költségvetésének 
92%-a működési költség. Ez nagyon 
sok. És nemcsak én sokallom, ezt min
denki soknak tartja, de én úgy gondo
lom, nem elég ezt tényként megálla
pítani, valamiféle intézkedést is kéne 
tenni ennek javítása érdekében. A 
Veszprém megyei Napló hiányosan 
hozta le az általam elmondott véle
ményt arról, milyen megoldási lehe
tőségeket látok. Az egyik lehetőség 
szerintem az intézmények fogyókúrá
ja, a másik a bevételek növelése, de 
ez utóbbinál én semmiképpen nem 
adóemelésre gondolok, hanem az ön- 
kormányzat bevételének növelésére, 
a gazdálkodás javítására.

-  Mik azok a források, amik szóba jö
hetnek?

-  Például a minőségi vendéglátás. 
Sokszor elhangzott már, de valóban 
így van, csak a minőségi vendéglátás
sal lehet tartós bevételhez jutni. Al
mádinak legtöbb bevétele a vendég- 
fogadásból származik, a munkalehe
tőségek nagy részét is ez biztosítja, 
egyértelműen a nyári hónapokban a 
legkisebb a munkanélküliség. De túl 
kellene lépni azon a szemléleten, hogy 
várjuk a vendéget, mert nem elég csak 
várni, ezt komoly marketing munka 
kell, hogy megelőzze. És véget kell 
vetni a folyamatos torzsalkodásnak a 
vendéglátók és a lakosság többi része

között. Konszenzust kell találni, ami 
elfogadható mindkét fél számára: 
nem lehet a vendéglátó egységeket 
kitelepíteni a város szélére, de igenis 
van egy rendeletünk, miszerint a sza
bálysértést elkövetőket a helyszínen 
meg lehet bírságolni. Milliós nagyság- 
rendű volt tavaly ez a bírság. Nagy tar
talékaink vannak még a kurtaxa be
vételekben (20-30%-a folyik csak be), 
és ez különösen azért fontos -  nem 
győzzük eleget hangsúlyozni mert 
ez az állam által hozzáadott pénzzel 
megháromszorozódik.

Olyan légkört kell teremteni, ami
ben a bizalom megvan, és én úgy lá
tom, az adakozókedv is meglenne, de 
nincsenek a polgárok, pl. a vállalko
zók, helyesen megszólítva.

A környezetvédelem csírái igazá
ból megvoltak, de szervezeti kerete
ket ebben a ciklusban kapott. A fel
adatok óriásiak nemcsak anyagi, em
beri értelemben, de főleg lelkiekben, 
szellemiekben -  már az iskolában kell 
kezdeni a környezetbarát gondolko
dás elsajátítását. Komoly előrelépés 
volt a szelektív hulladékgyűjtés elin
dítása, tervezzük az üres kólás-flako
nok és a szárazelemek begyűjtésének 
megszervezését, újrahasznosítását, 
hogy ezek se a szeméttelepen kösse
nek ki. A papírgyűjtés 250-300 000 Ft- 
jába kerül a városnak, ami szinte aján
dék, ennél a környezetbarát kultúrá
ra való nevelés is többe kerülne, és a 
gyűjtő-boxok jó érzéssel töltik el az 
európai országokból idelátogatókat is, 
hiszen számukra ezek ismerősek. A 
szeméttelep egyébként hamarosan be 
fog telni, és az elkövetkezendő idő 
nyomasztó gondja Almádinak, hogy 
előbb-utóbb nekünk is be kell szállni 
egy Veszprém-Füred-Várpalota tér
ségében létesítendő szemétégető 
megépítésébe. Nem lehet hosszú távú 
az olyan környezetpusztító magatar
tás, hogy a nyitott karsztra hordjuk a 
szemetet, mert most ott van. Nagy 
gond az egészségügyi, környezeti kul
túrálatlanság, pl., hogy egyesek a ját
szótérre, a homokozóba hordják a ku
tyáikat komoly fertőzésveszélynek ki
téve ezzel a gyerekeket. '96 elején vol
tak veszett rókák, kutyák és sok a kó
bor eb. A helyi ebrendeletbe előrelá
tóan már beleépítettük a pitbull tör
vényt is.

Két éves munkánk egyik fontos 
érdeme az, hogy ez évtől egy lelkes 
csapat a vízügyi keretből és az önkor
mányzat pénzügyi támogatásával több 
hektár nádast levágott. Szeretnénk 
hosszú távú munkakapcsolatot kiala
kítani velük annak érdekében, hogy a 
Balatonba belerohadó selejt nádból 
első osztályú kereskedelmi termék 
lehessen. Ezután Balatonfűzfővel kö
zös tervek alapján a gázcsere-teleptől 
a fűzfői strandig terjedő nádast helyi 
védelem alá helyeznénk, majd együtt 
felkérnénk a Dunántúli Természetvé
delmi Hivatalt országos védelemre. 
Komoly figyelmet fordítunk az illegá
lis stégek, horgászkikötők megszünte
tésére több nagy, nyilvános, minden
ki számára hozzáférhető horgászhely 
egyidejű kialakításával. A Balaton víz

minősége hála Istennek jelentős mér
tékben javul. Ha vigyázunk rá -  az inf
rastruktúra javításával is ezt tesszük
-  hogy ne kerüljön bele több szennye
zés, akkor talán nem lesz baj vele -  
évente csak napolajból pl. 10 tonna 
kerül a tóba... Általában elmondhat
juk, hogy ne várjuk senkitől, hogy he
lyettünk tiszta várost varázsoljon. Az 
infrastruktúra-építkezések belátható 
időn belül befejeződnek, és akkor már 
nem mondhatja senki, hogy azért pisz
kos az utcám, mert itt telefonárkot 
ástak. Tiszta város, tiszta utak, tiszta 
víz, vendégszeretet = vendégforga
lom -  ez még akár szlogen is lehetne. 
De vannak kultúrális és sportértéke
ink is, amik idevonzhatják a látogató
kat, csak élnünk kell vele.

-  És mikor lesznek rendben az utak, 
mert addig -  úgy érzem -  nem nagyon 
beszélhetünk vendégforgalomról?

-  Sajnos az idén biztos nem épül 
egy centi sem, de ahol minden közmű 
kész, ott egy munkaterv alapján, ko
moly pénzekből -  aminek előterem
tése még nem tisztázott -  el kell kez
deni egy jó minőségű út megépítését 
a helyi lakosság várost szépítő, a vá
ros tisztáságát előmozdító munkáját 
is belevonva.

Általános dolgaink közé tartozik a 
munkaügyi helyzet. Komoly társadal
mi változások közepette kell helyt áll
ni az önkormányzatnak, nyomasztó a 
munkanélküliség. A környező ipari, 
szolgáltató, kutató létesítmények sor
ra megszűntek vagy megszűnőben 
vannak, és Balatonalmádinak ezeken 
kívül szinte csak és kizárólag a ven
dégforgalomtól függ a munkaügyi 
helyzete. Egyre több a városban a 
munkanélküli, a perifériára sodródott 
ember, a társadalom atomizálódik, 
lassan-lassan mindenki magára ma
rad. Ez a probléma pénzzel nem is 
oldható meg, a környezetet kellene 
jobbá tenni.

Hozzánk tartoznak még a sárkány- 
repülők, az állomás környékén szalad
gáló, fertőzésveszélyt hordozó szürke 
kis állatok, de ide tartozik a fűzfői úti 
nyárfasor problémája is, amit felül
vizsgáltattunk és 17 fa kivágásában, 20 
megújításában állapodtunk meg a Pi
lisi Erdőgazdasággal. Meg akarjuk 
vizsgáltatni a káptalanfüredi strand, a 
budatavai strand, az Eötvös utca és a 
Budatava utca fáit is, és még hosszan 
sorolhatnám a bizottság munkáját, de 
egyenlőre talán ennyi is elég...

Az EGÉSZSÉGÜGYI, NÉPJÓ
LÉTI és KÖRNYEZETVÉDELMI 
BIZOTTSÁG 1996-ban 5 képviselő 
és 4 külső szakértő közreműködésé
vel 11 rendes és 2 rendkívüli ülést tar
tott. Átruházott hatáskörben 1 dön
tést hozott -  fogászati körzethatárt 
módosított.

Egészségügy: Közreműködtünk a 
háziorvosokkal kötött szerződések 
minkét fél számára elfogadható mó
dosításában, ezzel irányt vettünk az 
egységes megítélés, a szektorsemle
gesség felé. Májusban foglalkoztunk 
a lakosság egészségi állapotával.

Szociális tevékenység: 3 alkalom
mal foglalkoztunk a szociális bolt

helyzetével, de ma sem mondhatjuk, 
hogy a körülmények rendben vannak. 
Nem biztosított a bolt fennmaradása, 
az indításkor elkövetett hiányosság -  
APEH garancia az áfa-visszaigénylés
re -  most bosszulja meg magát. Fog
lalkoztunk fűtéstámogatásokkal, 
nyugdíjasok helyi közlekedési támo
gatásával, a szociális segélyezés rend
szerével. Beszámolót kaptunk a gon
dozási központ, az Együtt-Egymásért 
Közalapítvány, az SOS-iroda tevé
kenységéről. Segítettünk a közhasznú 
munkavégzés megszervezésében és 
szembesültünk a lesújtó tapasztala
tokkal. Tájékozódtunk a város mun
kaügyi helyzetéről.

Környezetvédelem: Év elején kó
bor ebekkel foglalkoztunk, köztük 
veszett is volt. A nagy tél miatt hiá
nyoltuk az ingatlannal határos járdák 
tisztításának ellenőrzését, környezet- 
védelmi rendeletünk betartását. Fel
szólításon kívül egyéb nem történt, 
és ezt ma is elmondhatjuk. Eredmé
nyesen működik a szelektív hulladék- 
gyűjtés, 1996-ban 46 tonna papír nem 
a szeméttelepen végezte.

Foglalkoztunk a Kommunális Kft. 
tevékenységével, a szemétteleppel, 
szemétszállítással, rekultivációval. 
Szomorú kötelességünk volt a fasor
ok sorsának eldöntése, ami várható
an nagy lakossági felháborodást fog 
eredményezni. Foglalkoztunk -  eddig 
csekély eredménnyel -  a nádvágással, 
Almádi-Fűzfő közös határában lévő 
nádas helyi védelem alá helyezését a 
bizottság javasolta, a testületi döntés 
még várat magára.

Vendégforgalom: Az októberi 
ülésre beterjesztett Tourinform beszá
moló a turista létszámról még nem 
rendelkezett értesülésekkel, így ter
mészetesen nem lehetett komolyan 
értékelni sem, és a Vendégvárók 
Egyesületének tájékoztatójától sem 
lehettünk okosabbak. Szükségesnek 
látszik még a tavaszi felkészülés idő
szakában megfelelő szempontok ki
dolgozása, melyekre adott konkrét 
válaszokból már lehetséges értékelést 
csinálni, következtetést levonni, mert 
jelentősebb városi érdek a vendégfor
galom annál, hogy ilyen méltatlanul 
bánjunk vele. Öröm viszont, hogy el
készült a várost bemutató videofilm.

Általános feladatok: Költségvetés, 
módosítások, pénzmaradvány. A 
könyvvizsgáló és a bizottság is hiányol
ta az egészségügyi szolgálat költség- 
vetését. A bizottság véleménye szerint 
az egészségügyi szolgáltatás egy és 
oszthatatlan, függetlenül a struktúrá
tól. Hibás szemlélet az olyan, misze
rint a vállalkozó orvosok -  az alapel
látás mind az -  úgymond „fejleszté
se” nem kötelessége az önkormány
zatnak, hiszen az alapellátás objektu
mai is önkormányzati tulajdonban 
vannak, akárcsak a szakellátásé. A jö
vőben a támogatásokat fokozott mér
tékben és szektorsemlegesen kell biz
tosítani. A bizottság egységes rend 
szerint tevékenykedett, munkánk ha
tékonnyá tételéhez a hivataltól sok 
segítséget kaptunk.

Vecsey K. Mária
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Főszerkesztőm!
A Hetedhétor

szágból írott hete
dik részhez még 
dukál a hetedik ol
dal is -  különösen 
akkor, ha a vázla
tom eredetileg tíz 

oldal volt és ezt szűkítettem le a kedve
dért...? !

Indiánokról szólva meg nem feled
kezhetünk arról, hogy mennyi mindent 
köszönhetünk nekik, ha a konyhában 
ténfergünk, márpedig ténfergünk! 
Gondoljuk csak meg: ananász, bab, 
burgonya, banán, csokoládé, kacsa, ka
kaó, kukorica, lazac, paprika, paradi
csom, pulyka, sütőtök, vanília. Még Pe
tőfi sem fordulhatott volna be pipájá
val a konyhába, ha nem kerül oda a

dohány! Matattam is az itteni szakács- 
könyvek között, hogy milyen érdeke
sebb indián ételeket tudnék elkészíte
ni, de még mutatóban sincs a legtöbb 
szupervegetáriánus meg hiperfogyasztó 
könyvben, pedig van belőlük vagy 4-5 
folyóméternyi minden könyvesboltban. 
Azért juszt sem adtam fel addig, amíg 
egy majdnem „echte” indián menüt fel 
nem hajtottam.

WAKAVAKI LEVES
Igaz, hogy arizonai recept, de ott 

meg legalább éberen őrzik a régi íze
ket. Meg tudják mi a vendéglátás! Ez a 
recept 18 embernek elég, éppen annyi
nak, amennyien a bölényvadászathoz 
kellenek....

Hozzávalók: 3 és 1/2 kiló vaddisz
nóborda (vad híján szelíd disznóé is 
megteszi), de vágjuk 36 darabra, 6 cső 
kukorica (harmadolva): 2 1/4 kiló ká
poszta, 3/4 kiló cukkini, 1 kiló sárgaré
pa, 3 és 1/2 pohár zöldbab, 3 pohár szá
raz tarkabab, 2 evőkanál só, 3 gerezd 
fokhagyma, 30 pohár víz.

Elkészítés: A bordákat feltesszük 
főzni 20 pohár vízben és közepes lán
gon egy óra hosszat szortyogtatjuk. 
Hozzáadjuk a sárgarépát, a 18 darab 
kukoricát és a fokhagymát, majd együtt 
főzzük meg egy fél óráig. Ekkor jön 
hozzá a káposzta 10 pohár víz kíséreté
ben és így más csak 15 percig főzzük. 
Ezután zúdítjuk bele a tarkababot, a 
zöldbabot, a cukkinit, a két evőkanál sót 
és cakumapakk egy kerek óra hosszat 
főzdögéljük. Elkészülés után minden 
tányérba 2 pohár leves 1 darab kukori
ca és két borda kerül. Arizonában 
tortillával fogyasztják, aki nem ismeri 
a kukoricalisztből készült csörgős lapos 
tésztalepényt, az próbálkozzon a más
napos palacsintával. Nincs sok különb
ség, különben is a wakavaki leves a fon
tos, nem a tortilla...

KÖKÉNYPUDING
Az öregek szerint eredetileg vadcse

resznyéből készült, de felettébb nehéz 
ma már felhajtani a főváros környékén, 
meg a „chockecherry” szót legtöbben a 
szótárban keresgetik, amíg a kökény 
majd mindegyik jobb boltban ott 
gunnyaszt a polcon... az Öreghegyen 
meg az erdőszélen!

Hozzávalók: fél kiló kökény, 4 po
hár víz, 1/2 pohár liszt, 1 pohár méz 
(esetleg cukor). Hasznos, ha végig 
ugyanazt a pohárméretet használjuk!

Elkészítés: amikor a férfiak elmen
nek vadászni, feltesszük a kökényt a víz
be főni és amikor puhára főtt, leszűr
jük, kimagozzuk. A liszttel és a mézzel 
jól összekeverjük és kivajazott formá
ba öntve megsütjük. A tetejére szép 
indián mintákat formázunk a méz ma
radékából, meg egy-két ép kökény
szemből kirakjuk a törzsi totemállat 
kontúrját. Mire a férfiak megjönnek a 
friss bölényhússal, éppen jó!

Amikor elkezdtem ezt a sorozatot, 
mindenekelőtt az indiánokról kellett 
volna írnom - sőt egyes olvasóim „leg
nagyobb örömére” az indián-magyar 
kapcsolatokról! Öt eredendő indokom

is lett volna, hogy másról ne is írjak az 
egész idő alatt.

1. John Smith, egy angol 
zsoldoskatona Magyarországon harcolt 
a törökök ellen, a Balaton mellett is járt 
és Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem 
magyar nemessé ütötte párviadala nyo
mán. Angliába hazatérve nem tudott 
megmelegedni otthon és legott kiván
dorolt Amerikába. Az újvilágban az 
első, állandó virginiai település, 
Jamestown alapítótagja lett 1607-ben. 
Életrajza hihetetlenül értékes adaléko
kat tartalmaz páldául a magyar me
nyecskékről és a walesi nyelven beszé
lő mandan indiánokról, csak az a baj 
vele, hogy egyetlen más forrás sem erő
síti meg...

2. Vacholt Sándorné (Csapó Mária 
1830-1896) írónő, Petőfi első szerelmé
nek, Csapó Etelkának a nővére, aki a 
gyulakeszi temetőben nyugszik. Ő volt 
James Fennimore Cooper indián köny
veinek első magyar fordítója és férje, 
Vacholt Sándor szintén híres újságíró 
volt. Férje bebörtönzése után neki kel
lett eltartani a családot, Vacholt ugyanis 
Kossuth Lajos titkára volt! Olyan kirob
banó sikerrel kezdett írni és fordítani, 
hogy a magyar ifjúsági irodalom első és 
legnépszerűbb alakjává nőtte ki magát, 
aki először írta le magyarul, hogy „uff- 
uff”, „tomahawk” meg „mokasszin”.

3. Kutasi Kovács Lajos (1920-1995) 
a veszprémi születésű útikönyvíró, új
ságíró, aki előbb Brazíliában, majd az 
USA-ban élt. Több törzsi találkozón 
„pow-wow”-n vett részt, indián nevet is 
kapott, sőt, kétszer tartott előadást az 
indiánokról almádi diákjaimnak...

4. Géza, a mattaponi indián, teljes 
nevén George Custalow Wahon-Son-A- 
Cock, akivel egy virginiai rezervátum
ban találkoztam, és akinek a nevét ma
gyar sógora, az 56-os emigráns, Matikó 
Ferenc, olyan hosszúnak találta, hogy 
nemes egyszerűséggel csak Gézának 
hívta, mondván: fejedelmi törzs sarja vi
seljen rövidebb fejedelmi nevet!

5. Jacqueline, a cseroki hölgy, aki 
magyarul tanul Arlingtonban, és nem 
mer a törzséről beszélni, mert édesanyja 
a nagy törzsfőnök leánya létére fehér 
emberhez ment feleségül és így kitagad

ták. Az engedélyt most kéri, hogy az Új 
Almádi Újság olvasóit cseroki nyelven 
köszönthesse... (Ez 20. sz.-i tény!!!!)

6. Leslie, a chippewa indián, aki már 
csak egy szót tudott ősei nyelvén (sajna 
a nyomdafesték nem bírná el), horgász
ni viszont még mindig nyíllal szeret és 
amióta együtt fogtunk 50 heringet a 
Potomac partján, azóta csak Lacinak 
hívom. Hallgat rá...

Mivel felelős főszerkesztőm a tízol
dalas vázlat hallatán többször összevon
ta a szemöldökét (felettébb finoman 
fogalmaztam!) letettem eredeti ötle
temről és a nagyívű tanulmány helyett 
csak a mellékelt szösszenetet küldöm:

Amikor Amerika felfedezését taní
tom, sohasem feledkezem meg arról a 
tényről, hogy Kolombusz legfeljebb a 
tizedik lehetett a felfedezők sorában,

mert a legelsők az Ázsiából bevándo
rolt őslakosok lehettek még az utolsó 
jégkorszak idején. Annak meg úgy har
mincezer éve is meglehet már! Igazán
diból nem szeretem az indián nevet 
sem, mert Kolombusz többezer mérföl
des földrajzi tévedését nem kellene 
ennyire komolyan venni manapság már. 
Az „amerikai benszülött” sem tökéle
tes, de mindenesetre jobb, mert abban 
legalább venne van Imre herceg 
szenttéavatása utáni névadási divat ha
tása. Meg kell adni: a firenzei Vespucci 
család mindenesetre jól választott ne
vet. Az „Amerigo földje = Amerika” 
elnevezés rendesen elterjedt...

Leginkább azért mégiscsak indiánt 
mondunk, ha nem figyelünk oda, a baj 
csak az, hogy a mohikán, irokéz meg a 
sziú nevek után megállunk és nézünk, 
mint sápadtarcú a skalpja után. Ezt a 
szőrtelenítési eljárást állítólag nem is az 
indiánok kezdték, hanem a 
sápadtarcúak, mert az angol gyarmati 
elszámolási rend szerint csak akkor 
kaptak a fejvadászok jutalmat, ha vala
mi kézzel fogható bizonyítékot is vittek. 
A fülek meg ugyebár sokkal romlan
dóbbak, mint a haj...

A hivatalos kiadványokat, turista 
tájékoztatókat és tankönyveket lapoz
gatva mindig az az érzésem támadt, 
hogy az amerikai bennszülöttekről va
lahogy elfelejtkeztek, így aztán kima
radtak Virginia történelméből is. A 
virginai himnusz (se a régi, se az új) meg 
sem említi őket, legtöbb barátom és 
kollégám pedig meg van győződve ar
ról, hogy egy fia indián sem maradt 
Virginiában. Óvtak is attól, hogy őket 
a környéken hajkurásszam, mert 50 
mérföldes körzeten belül biztosan nem 
találok egy élő lelket sem: letűntek a 
térképről. Csakhogy éppen a térkép 
segített, mert alig egy órányi járásra két 
indián rezervátum is lapít dél felé! 
Egyéb indián nevek meg csak úgy hem
zsegnek a térképen még a szűkebb la
kótelep körül is.: a lakásunk az 
Accotink patak mellett van, ami pedig 
eredetileg indián folyónév volt...

Ha a feleségem nem rágja a fülemet 
már tavaly augusztus óta, hogy ő bez
zeg élő indiánt akar látni, talán már fel

is adtam volna a reményt, hogy valaha 
is találkozom velük. Ideérkezésünk 
után elkeseredett próbálkozásokat tet
tem, hogy akár Virginiában vagy Mary
landban rábukkanjak a nyomukra és 
csak úgy visított az egész család, ami
kor a térképen megtaláltam az Indián 
Head nevű városkát, igaz a Chesapeake 
öblön túl, de Chewrolettel még egy napi 
járóföldön belül.

Legott bepattantunk az autóba, rá 
a washingtoni körgyűrűre, majd teke
rés dél felé egy napsütéses decemberi 
nap délelőttjén és máris ott vagyunk az 
igazi indián fejről elnevezett városká
ban. Minél többet kóvályogtunk, annál 
erősebb lett bennünk a gyanú, hogy az 
indiánok már jóval korábban elhagyhat
ták ezt a települést. Miután a városka 
mind a három utcáját végigkoslattuk,

befutottunk egy légitámaszpontra, ahol 
az őrtálló legény messziről üdvözölt és 
mutatta az utat a tengerpartra. Csak 
megkockáztattam, hogy látott-e errefe
lé indiánt, mire úgy vigyorgott ránk, 
mintha most szabadultunk volna vala
melyik mentálhigiénes intézményből. 
Mondta, hogy nincs közvetlen indián
veszély és menjünk le nyugodtan a part
ra. Lementünk. Tényleg nem bóklászott 
arra egy szál indián sem. Csak egy mén
kű nagy golyóütötte páncélpajzs ter
peszkedett a sziklás horgászbejáró mel
lett, és az ágyugolyó nagyságát könnyen 
meg lehetett saccolni, mivel a felesé
gemről életnagyságú fényképet csinál
tam a lyukon keresztül...

Visszafelé azért elég nyűgösen visel
kedett, mert váltig mondogatta, hogy 
elég kétbalkezes lehetek, ha egy fia in
diánt sem tudok előkeríteni egy végté
re is indián fejről elnevezett városká
ban. De ha igazán szeretem, akkor bez
zeg... Fel is ment bennem a vezérhan
gya rendesen, mert meg sem álltam a 
seriff hivataláig és bevágtattam. Kissé 
felemelt hangon felelősségre vontam az 
első elém kerülő hölgyet, hogy kerítsen 
elő nekem egy indiánt élve vagy halva, 
ha kedves az élete. Ha azt mondom 
megrökönyödött, enyhe szinonimát 
használok, talán a taliándörögdi polgár- 
mester nézett volna rám hozzá hason
ló, furcsa mosollyal, ha olaszokat haj
kurászok a helység határában. A hang
nemre fittyet hányva szomorúan csak 
annyit mondott nekem, a különösen 
marha idegennek, hogy a legutolsó in
diánt, aki szintén hölgy volt, több mint 
száz éve eltemették. Miután jóságosan 
tudakozódott még, hogy esetleg bármi 
másban segítségemre lehetne-e, lemon
dóan legyintettem, és kisiettem, hogy 
közöljem a nejemmel a lesújtó hírt...

A húsvéti szünet idején már vég
képp nem lehetett tovább halogatni a 
család túlfeszített indián-láthatási vá
gyát, úgyhogy nincs az a hurrikán vagy 
hóvihar (márpedig volt mindkettő), ami 
eltántoríthatott volna bennünket a re
zervátumtól. Egy jó félórányi autózás 
dél felé mindjárt két indián rezervátum 
közelébe vitt és úgy döntöttünk, hogy a 
mattaponi indiánokat választjuk, mert



egy mérfölddel közelebb is vannak, meg 
olvastunk Pocahontasról, a valamikori 
törzsfőnök legendás leányáról, aki in
kább mattaponi lehetett mintsem 
pamunkey, ráadásul megmentette a 
Magyarországról idemenekült Smith 
kapitány életét. Annyi videó meg egyéb 
prospektus erősítgeti, hogy akár igaz is 
lehet!

A táborba vezető út haloványan em
lékeztetett egy elhagyott indián 
hadiösvényre, bár megvallom, jóval 
közelebbinek éreztem a hazai utak mi
nőségéhez, mint a virginiai autósztrá
dákéhoz. Hatalmas útmenti tábla tájé
koztatott, hogy most mattaponi terület
re lépünk és innentől a törzsfőnök tör
vényei vonatkoznak ránk is. A félelem 
legkisebb jele nélkül kanyarogtunk a tá
borba vezető úton, amíg fehérre me
szelt faházakat nem pillantottunk meg 
a folyóparton. További útbaigazítás hi
ányában követtük a többi sápadtarcú 
turistát le a kikötőbe, akiket egy kékes
fekete hajú indián leány és egy hatal
mas kutya kísért, de felettébb barátsá
gosan.

A parton egy ritka nagy tábláról 
megtudtuk, hogy se horgászni, se csó
nakázni, se kikötni, se úszni itt aztán 
nem lehet, így kavicsokat dobáltunk a 
folyóba, ha már egyszer ott vagyunk, 
meg azt nem tiltották egyedül... Irtó 
módon megtetszett ez a „kacsáztatás” 
a kutyának, aki orrával böködte a 
kisfiamat meg a barátainkat, hogy no
sza megint. Minden kavics után beve
tette magát a vízbe és visszahozta a part
ra, majd lihegve követelte az újabb do
bást. Így aztán elvoltunk. Amíg a töb
biek a kutyát túráztatatták, felfedeztem 
egy mütyürke nyilat a helyi múzeum 
felé és rögtön oda is viharoztam, a töb
biek meg lassan utánam poroszkáltak. 
Bevallom, nem volt könnyű megtalálni 
a véletlenszerűen telepített wigwamok 
és totemoszlopok között.

A fából készült indián szállásház kí
vülről nagy betűkkel hirdette, hogy kő
korszaki eszközök, indián relikviák és 
egyedi mattaponi képeslapok várnak 
odabenn. Valóban a szó szoros értelmé
ben a padlótól a plafonig tele volt a 
ház a hihetetlenül gazdag mattaponi 
örökség használati tárgyaival, maradan
dó dokumentumaival, már amit az eu
rópai telepesek „civilizációs igyekeze
tei” után meg tudtak menteni. A hihe
tetlen összevisszaságban is megilletőd
ve álltam Custalow főnök kincsei mel
lett, aki minden energiáját arra fordí
totta, hogy felkutassa ősei hagyatékát 
még a század harmincas évei derekán. 
Gyermekei megőrizték gyűjteményét és 
legkisebb gyereke, aki most hatvan-va
lahány éves lehet -  ő hetvenen túlinak 
mondja magát -  a múzeum gondnoka, 
pénztárosa és takarítója egyszemély
ben. A törzs is megfogyatkozott köz
ben: pont annyian vannak, mint az al
mádi gimnázium tantestülete! Egy 
valamikori nagy törzs!!! A legendás 
Powhatan népe eredetileg hódadót fi
zetett az angol királynak 1646-tól.

U. L: Szerintem uff-uff és ha nem 
akarjátok kiásni a csatabárdot, akkor 
leközlitek!

Czuczor Sándor

A fax ördöge -  Washingtonból 
valószínűleg töredéke érkezett az írásnak.

Kertbarátköreink életéről
A Balatonalmádi Kertbarátkörben

1997. március 1-jén volt a borverseny. 
41 fehérbort és 4 vörösbort értékelhe
tett a zsűri. Az eredmények a követ
kezők:

Fehérbor Vörösbor 
Aranyérem 9
Ezüstérem 19 2
Bronzérem 12 2
Nem értékelhető 1

1997. március 4-én Mester Csiki 
Ferenc a gyümölcsfák és a szőlő 
metszéséről tartott gyakorlati bemuta
tót Keszei József kertjében, ahol a 
kedvezőtlen időjárás ellenére 18 fő vett 
részt. 1997. március 11-én tartott fó
rumnapon dr. Kerényi László polgár- 
mester volt a vendég, akit Bucs Ferenc, 
a kertbarátkor elnöke felkért, hogy tá
jékoztassa a tagságot városunk 
fejlődéséről, valamint a további 
tervekről.

1997. március 25-én a Balatonalmá
di Kertbarátkörben, április 7-én pedig 
a Vörösberényi Kertbarátkörben Ta
kács Ferenc szaktanár „Tavaszi tenni
valók a konyhakertben, Gyógynövé
nyek a kertben” c. igen értékes 
előadását hallgathatta meg a tagság.

Néhány tanács a díszkertek létesí
téséhez: a rózsákat 5-6 rügyre mets
szük. A díszbokrokat virágzás után rit
kítsuk meg. Ültetés előtt a gyökereket 
vágjuk vissza. Konténeres csemetéket 
ültessünk. Fagyai szaporítást 20-25 cm- 
es szálak dugványozásával, célszerű vé
gezni. Most van a füvesítés és a kerti 
vetemények vetési ideje is. Az előadó 
javasolja a metszés bemutatót (ami Ba
latonalmádiban meg is történt). Most 
van a hiánypótlások ideje is. Növény- 
védelem szempontjából április közepén 
-  május elején kell végezni a lemosó 
permetezést. Takács Ferenc a gyógynö
vények mindentudója, aki nemcsak is
meri azokat, hanem gyógykezelésre is 
alkalmassá teszi teakeverékek és 
kenőcsök formájában.

Röviden ismertetem, mit kell tudni 
néhány fűszernövényről, illetve 
gyógynövényről:

-  Paprika: nagy a C vitamin tartal
ma. Emésztés javítására alkalmas.

-  Kapor: teáját bélpangás esetén 
isszák, étvágyjavító.

-  Torma: nyersen, reszelve és ece
tesen fogyasztjuk, étvágygerjesztő. A 
borászatban a bor pimpósodása ellen 
használják.

-  Mentalevél: salátának készítjük. 
Légúti javító hatása van.

-  Tárkony: Általában savanyú éte
lek ízesítésére használják, étvágyjavító, 
segíti a gyomornedv elválasztást.

-  Lestyán: Vizelethajtó teakeverék 
alkotórésze. Húsfélékhez ízesítő. Alta
tó tea.

-  Kakukkfű: Pörkölthöz ízesítő.
-  Sáfrány: Élelmiszerek és italok 

színezésére használják.
-  Kömény: Ételízesítő.
-  Muskotályzsálya: háztartás-vegy

ipar illatosításra használja. Bor zama
tosító. Sütemények ízesítésére is hasz
nálják.

-  Majoranna: kitűnő ételízesítő.
-  Borsfű: íze, illata hasonlít a bors

hoz, ezért diétás ételek ízesítéséhez 
kitűnően alkalmas.

-  Rozmaring: zsíros húsételekhez, 
vadashoz kiváló fűszer, 
vérnyomásnövelő hatása van.

-  Zsálya: fertőtlenítő és nyugtató

hatása van, köhögés ellen használhat
juk.

-  Körömvirág: teakeverékben gyo
mor és bélbetegségek gyógyítására 
használják. Gyulladáscsökkentő és víz
hajtó hatása van.

-  Pemetefű: Légúti betegségekre 
alkalmas.

-Gyermekláncfű: salátát, főzeléket, 
teát készítenek belőle, megpörkölt gyö
kere kávépótlónak is jó. Béltisztító, vi
zelethajtó, étvágygerjesztő. Máj és epe 
betegségek ellen is hatásos.

-  Nadálytő: Gyulladásra, izomfáj
dalmak gyógyítására alkalmas.

-  Káposztalevél: reumás fájdalmak
ra.

-  Nagy csalán: gyógyító hatását 
aranyér elleni ülőfürdőkben, belsőleg 
pedig vizelethajtó, ízületi bántalmak el
len teakeverékekben hasznosítják. A 
csalántea mérsékelten fogyasztható. 
Nagy mennyiség fogyasztása esetén 
mérgező hatása van.

-  Fagyöngy: A legjobb vérnyomás
szabályozó. Az almafáról gyűjtött fa
gyöngy a legértékesebb.

-  Ibolya: köptető, nyálkaoldó, iz
zasztó és vértisztító hatása van.

-  Fekete bodza: A virágjából meg
fázás, légúti betegségek esetén gyógy
teát használnak, amely idegnyugtató és 
vizelethajtó is. A virágjából kitűnő 
üdítőital, a fekete érett bogyókból iz
zasztó hatású gyógybor és hashajtó ha
tású gyógylekvár készíthető.

-  Kislevelű hárs: népszerű gyógytea, 
megfázáskor izzasztó hatású, köhögés
csillapító. Üdítő italként is használha
tó.

1997. április 8-án a Balatonalmádi 
Kertbarátkörben dr. Györffyné Molnár 
Júlia a Növényegészségügyi és Talajvé
delmi Állomás munkatársa a szőlővé
delemmel kapcsolatos diavetítéses elő
adást tartott.

Mellékelem a témával kapcsolatos 
táblázatot, ami magában foglalja a szőlő 
növényvédelmi technológiáját áprilistól 
augusztusig.

Május 1-jétől mind a két 
kertbarátkörben nyári szünet lesz. A 
második félév 1997. szeptember 1-jén 
kezdődik. A nyári szünet a mezőgazda
ságban nem pihenőt jelent, hanem sok- 
sok nehéz munkát. Ehhez kívánok jó 
erőt és egészséget.

Durst László

1933-ból való ez a kedves kép, amely egy anyák napi rendezvény után 
készült a Hattyú-udvarban. Szalai Gyuláné -  a kilenc Csizmadia gyerek 
egyike -  bocsátotta rendelkezésünkre. Vajon hányan ismerik -  ismerhe
tik még -  föl magukat rajta?

SZŐLŐ NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁJA
1. Kezelés: április közepe-május eleje

-atkák ellen NEORON 500EC 15 ml
2. Kezelés: május közepe

-  peronoszpóra ellen: BARAVO 500 2,5 ml
-  lisztharmat ellen: KARATHANE LC 5 ml

3. Kezelés: június eleje
-  peronoszpóra ellen. MIKALC-64 WP 3,7 dkg 
-lisztharmat ellen: SYSTHANE 12 E 7,5ml
-  szőlőmolyok ellen: BANCOL 50 WP 1 dkg 
-atkák ellen: NEORONSOO 15 ml

4. Kezelés: június 20-25.
-  botritisz ellen: ROVRAL 25 FW 30 ml
-  peronoszpóra ellen: MIKAL C-64 WP 3,7 dkg
-  lisztharmat ellen: SYSTHANE 12 E 7,5 ml

5. Kezelés: július eleje
-  botritisz ellen: TOPSIN M WP 15 g
-  peronoszpóra ellen: DITHANE M 45 30 g
-  lisztharmat ellen: MICROTHIOL SPECIAL 45 g

6. Kezelés: július 20-25.
-  peronoszpóra ellen: DITHANE M 45 20 g
-  lisztharmat ellen: SYSTHANE 12 E 6 ml
-  szőlőmolyok ellen: BANCOL 50 WP 1 dkg

7. Kezelés: augusztus eleje:
-  lisztharmat ellen: KARATHANE LC 5 ml
-  peronoszpóra ellen: DITHANE M 45 20 g
-  botritisz ellen: RONILAN 1 dkg 

Megjegyzés: a mennyiségek 10 liter vízre vonatkoznak



Vörösberényi diákok 
a rhedei Gudula iskolában
Éppen ma ér véget 24 diáknak 

a tavaszi szünet. Látogatóik érkez
nek M agyarországból. 21 
hasonkorú diák érkezik 2 tanárnő 
kíséretében egyhetes látogatásra. 
„Ez már a 4. diákcsere a magyar 
testvériskolával” -  mondja az igaz
gató, Bernd Beckmann úr. Június
ban a mi diákjaink utaznak Almá
diba. A német diákok Anne Picker 
tanárnővel már régóta készülődnek 
erre a találkozásra egy olyan prog
ram keretében, melyben a magyar 
diákok az otthonukat, iskolájukat, 
a környéküket ismerhetik meg. 
Többek között sor kerül kerékpár-

túrára, az anholti kastély felkere
sésére, egy kölni egésznapos prog
ramra és egy színes búcsúestre.

Az egyhetes programot az isko
la bemutatásával kezdik. Hétfőn, 
miután a hivatalos köszöntés meg
történt, részt vesznek a diákok föld
rajz és történelem órákon. Ezúttal 
a hangsúly a Nyugat-Münster vidék 
természetföldrajzán lesz. A diákok 
tanítják majd a diákokat rövid be
számolóik során. A morénavidék 
története különösen érdekes volt. 
Szerdán délután a rhedei városhá
zán fogadják a diákokat, majd az 
iskolától mintegy 5 km-re lévő fa

házban búcsúznak el egymástól a 
gyerekek.

„Ezen cserével a diákok már fi
atal korban megismerkednek a sa
játjuktól eltérő életmóddal” foglal
ja  össze távlati gondolatait 
Beckmann igazgató úr.

Az iskola iskolával való kapcso
lat előmozdítja az európai integrá
ciót, támogatja a diákcsere peda
gógiai programot, mely a kultusz
minisztérium és Rhede városának 
hosszútávú terve is.

M egjelent az észak-rajna- 
vesztfáliai Bocholt városi lapban 
1997. április 12-én.

ÉRTESÍTÉS
Óvodai beiratásról

Értesítem a kedves szülőket, 
hogy az 1997/98. évi óvodai beíra
tások mindhárom óvodában:

1. sz. Óvoda Bajcsy-Zs. u. 33.; 
1/A Óvoda Mogyoró u. 1.; 2. sz. 
Óvoda Vörösberény, Ady E. u. 27.

1997. május 20-21-22-én de. 8 
órától du. 16 óráig lesznek.

A beíratással kapcsolatos tudni
valók:

-  Azokat a gyermekeket, akik 
1997. dec. 31-ig betöltik 3. életévü
ket,

-  Azokat a gyermekeket, akik 
betöltik 5. életévüket, de ez ideig 
óvodai nevelésben nem részesültek, 
lehet, illetve kell beíratni.

Előjegyzésbe kerülnek azok a 
gyerekek, akik 1998. május 31-ig 
töltik be 3. életévüket. Mindhárom 
óvodában szeretettel várjuk önö
ket, kérjük, a beíratásra hozzák el 
gyermekeiket is.

Sári Jánosné
óvodavezető

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. (Fórummal szemben) 

Baross G. u. 51. (Hattyú ABC mellett)

Májustól már 
Balatonalmádi két pontján!

PAPÍR-ÍRÓSZER

FOTÓ:
-  Színes film ek
-  Képkeretek, 
fotóalbumok
-  Színesfilm-kidolgozás ajándék 
film m el!

KÖNYV, HÍRLAP

KAZETTA:
-  akciós műsoros 

kazetták 319 Ft/db 
(mese, könnyűzene, nóták)
-  WALT DISNEY-RAJZFILMEK 
Timon és Pumba, Toy Story stb.
-  üres video- és audiokazetták

AJÁNDÉK
-  apró ajándéktárgyak
-  kabalák, kulcstartók

-  bögrék
-  puzzle

-  világító díszpárnák 

A Györgyi Dénes Általános Iskola 
diákjainak sikeres szereplése az

ORSZÁGOS
TANULMÁNYI

VERSENYEKEN
Mint arról már korábban hírt 

adtunk, a budapesti Gyermekét
keztetési Alapítvány Országos Ta
nulmányi Versenyt hirdetett meg 
több tantárgyban, melyre isko
lánk tanulói nagy létszámban be
neveztek.

A tanév során lebonyolított 4 
forduló után, Tóth Mihály 4. osztá
lyos tanuló (tanára: Bogdánné Né
meth Rozália) bejutott az országos 
döntőbe, mely május 17-én Buda
pesten kerül megrendezésre.

A megyei döntők eddig ismert 
eredményei:

Szabó András 8. osztály földraj
zi tanulmányverseny 1. hely (azo
nos pontszám)

Kiss Attila 7. osztály földrajzi 
tanulmányverseny 7. hely

Németh Zsuzsanna 8. osztály 
német nyelvi tanulmányverseny 3. 
hely

Tóth Zsófia 7. osztály német 
nyelvi tanulmányverseny 3. hely 

Tóth Mihály 4. osztály Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny 3. hely 

Vékony Gábor 6. osztály Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny 7. hely 

Ertli Gergő 4. osztály Zrínyi Ilo
na Matematikaverseny 9. hely 

Csapatversenyben a 4. o. csapa
ta 4. hely

Szabó András 8. osztály törté
nelmi tanulmányverseny 14. hely 

A tanulmányi versenyek még 
folyamatosan kerülnek megrende
zésre a tanév végéig, a további -  
remélhetőleg hasonlóan sikeres -  
eredményekről a következő szá
munkban adunk tájékoztatást.

E. É.

Kirándulási terv
A Balatonalmádi Városi Gondozá

si Központ 1997.1. félévében az aláb
bi helyekre szervez kirándulást.

1., 1997. május 27. Hévíz, meleg
víz-fürdő

Balatonederics, Afrika-múzeum
2., 1997. június első hete Buda

pest, Parlament látogatás, városné
zés.

3., 1997. június 23. Szentes, vá
rosnézés

Ópusztaszer, Nemzeti Emlékpark
Jelentkezés és bővebb információ 

Balatonalmádi, Györgyi D. u. 11.
Telefon: 431-938.
Mindenkit szeretettel várunk!
Himáné Matula Klára
szervező



Jövőre is várunk benneteket!
(Híradás a Balaton-parti zeneiskolások IV. Kamarazenei találkozójáról)

A mi csöppnyi zeneiskolánkban 
zajlott ismét a Balaton Fesztivál 
első nagyszabású rendezvénye, a 
Balaton-parti Zeneiskolások Ka
marazenei találkozója. Immár a ne
gyedik alkalommal, intézményünk 
kapunyitása óta. Szép hagyomány!

Népszerűségét mi sem bizonyít
ja jobban, minthogy ez az április tíz 
(!) tóparti település gyerekeit sza
lajtotta össze nálunk egy kis közös 
muzsikálásra, mosolygós versen
gésre.

Tizenegy (!) arany fokozatú ok
levelet nyújtott át a boldog zenész

palántáknak, a számos ezüst és 
bronz helyezés mellett, az elégedett 
zsűri.

Keszthely, B alatonboglár, 
Füred, Balatonföldvár, Lelle, Sió
fok, Balatonszem es, Kenese, 
Veszprém zeneiskolái mind-mind 
arany, ezüst oklevélnek örülhettek. 
Füred, Siófok és Balatonszemes 
kettőnek is (!) joggal!

Akik megpróbálkoztak már az 
együtt muzsikálással, azok tudják 
milyen türelem-, figyelem-, tudás
próbáló játék is a kamarázás. Igen, 
figyelni kell, de nem csupán a saját

szólamodra, a magad mondaniva
lójára, hanem a többiekére is. Se
gíteni kell, szinte egyszerre lélegez
ni, érteni, érezni a társak minden 
rezdülését...

Akkor, ha ez így van, szárnyra 
kap a muzsika és mosolyra derül 
minden arc. Ahogy ez itt és most 
történt a mi csöppnyi zeneiskolánk
ban. Biztos vagyok benne, hogy 
nem utoljára.

Kedves tóparti zeneiskolások! 
Jövőre is várunk benneteket!

Nagyné Sárfi Gabriella

Kezd már kirajzolódni a vörösberényi iskola épülete, folynak a munkálatok. Felvételünk hűen bizonyba a 
régmúlt építészetének tájbaillő a vertikális és horizontális egységét, a templom és kolostorépülettel.

Vendégek
Romániából

A marosvásárhelyi 16. sz. iskola 
a főigazgató úr kíséretében 11 fővel 
néhány napos látogatást tett vörös
berényben.

Jövetelük célja a berényi tantes
tület októberi, Székelyföldön tett 
kirándulásának viszonzása volt.

Csütörtökön, május 1-jén isko
lánkban rövid fogadáson vettek 
részt, ahol találkozhattak tantestü
letünk többi tagjaival is. Tóth Atti
la igazgató szavai után Julian 
főigazgató köszöntötte testületün
ket és méltatta e kapcsolat fontos
ságát.

Pénteken Tihany-Füred neve
zetességeivel ismerkedtek meg ven
dégeink. Szombaton Veszprém- 
Zirc felkeresése volt a program.

A búcsúestet a K eresztes 
vendéglőben tartottunk. A pompás 
hangulat, a közös éneklés és a ba
ráti beszélgetések mindannyiunk 
számára felejthetetlenné tették e 
napokat.

A főigazgató úr zárószavaiból 
megtudtuk, most ismét rajtunk a 
sor: a moldáviai kolostorokat és a 
Kárpátok havasait keressük fel.

Pados Jánosné

KÖZLEMÉNY
30 éves a Váci Mihály 

Általános Iskola 
Ebből az alkalomból 

szeretettel várjuk 
az érdeklődőket 

1997. május 15-én 
16 órakor kezdődő 

jubileumi 
műsorunkra.

A programban szerepel:
-  irodalmi összeállítás,
-  iskolatörténeti fotókiállítás,
-  képzőművészeti tárlat,
-  számítástechnikai szaktante
rem avatás.

Kulturális bemutató a Györgyi Dénes Általános Iskolában
„Amit az iskolának el kell végeznie elsősorban az, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka 
örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson 
arra, hogy szeressük azt, amit csinálunk, és hogy se
gítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni”

SZENT-GYÖRGYI ALBERT

A tanév végének közeledtével megszaporod
nak iskoláinkban azok a rendezvények, melyeken 
számot adnak diákjaink éves fejlődésükről.

A fenti idézet is azt sugallja, hogy a széleskörű 
rangos tanulmányi verseny mellett, ahol elsődleges 
az ismeretanyag számonkérése, teret kell adni az 
alkotótevékenység által létrejött művészeti ágak-

Részlet a Kincskereső kisködmön c. dramatikus 
játékból.

nak is. E célból rendezte meg nevelőtestületünk -  
hagyományaihoz híven -  a kulturális bemutatót, 
amely iránti fokozott érdeklődést a szülők szép 
számú megjelenése tükrözte. A bemutató az évek 
legsikeresebb előadásának bizonyult, hiszen a szo
kásos verses, prózai és zenei produkciókon kívül 
új elemként egy balett szólótánc, s néhány dra
matikus játék is bemutatásra került nem csak 
magyar, hanem német nyelven is.

Mint a médiákból köztudott, a Nemzeti Alap
tanterv bevezetésével új műveltségi területként 
jelenik meg a tánc és a dráma. Iskolánk diákjai a 
jelek szerint nem kis érdeklődést tanusítanak ezen 
művészeti ágak iránt.

A szülők büszke tekintete, s a viharos taps el
árulta, elégedettek csemetéik idei fejlődésével, 
melyet a tantestület örömmel nyugtázott.



Polgárőr hírek

1997. április 5-én tartottuk a 
Polgármesteri Hivatal nagytermé
ben közgyűlésünket. A két éve 
működő polgárőrség rövid szám
adatai:

59 felnőtt és 32 ifjúsági tagunk 
van. 200 járőrpár teljesített szol
gálatot, közel 2000 órát töltöttek 
B ala tonalm ád i u tcá in . H ét 
p o lg á rő rtő l vá ltunk  meg 
különböző okok miatt.

1996. év főbb eseményei: 
Duatlon verseny, PA-DÖ-DÖ kon
cert biztosítása, parkolók és bevá
sárló centrumok megfigyelése, 
vörösberényi majális, szüreti felvo
nulás biztosítása a rendőrséggel 
közösen, nyári rendőrségi akciókon 
való részvétel, Megyei Polgárőr 
Napon sikeres szereplés: egy első 
helyezés női asztalitenisz verse
nyen, egy második helyezés céllö
vészetben, november közepén kö
zös rendőr-polgárőr járőrözés Vö
rösberényben, A lm ádiban, 
Budataván, K áptalanfüreden, 
Pinkócon 44 fővel.

Gépkocsi lopás megakadályozá
sa és a 3 tagú banda elfogása a 
rendőrséggel közösen, az orgazda 
hálózat felszámolását már a rend
őrség végezte. A rendőr-polgárőr 
járőr tettenérte a betörőket az új
ságos pavilonnál. A Nemzetközi 
Sakkverseny helyszínét éjjel a 
rendőrséggel közösen vigyáztuk. 
Polgárőr szemfülesség eredménye, 
hogy megkerült egy 100 000 Ft-ot 
érő kerékpár.

A Megyei Rendőrfőkapitány
ságot képviselő Kirchner Miklós 
őrnagy úr pár szóval méltatta 1996. 
évi tevékenységünket. A rendőrőrs 
állományával kialakult jó kapcsolat 
elismeréseként díszoklevelet ad
tunk át Gróber Sándor őrnagy úr
nak, az őrs parancsnokának. A köz
gyűlés kedves színfoltja volt, hogy

Cittelné Töltési Erzsébet saját 
főzésű kávéval kínálta meg a 
résztvevőket.

Végezetül megköszönjük támo
gatóinknak a segítséget, amit kap
tunk tőlük, név szerint: Majbó Gá
bor alpolgárm ester, O ttilia  
vendéglő, Tóth Zoltán a Tradeorg 
nyomda vezetője, Varga Csaba a 
Wesselényi strand üzemeltetője, 
Kapus István vállalkozó. Köszönjük 
dr. Mohai Béla tanár úrnak kedves 
és dicsérő levelét, melyben tevé
kenységünket méltatta.

Hansági Endre
elnök

A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület közgyűlése. Hansági Endre elnök 
díszoklevelet ad át Grúber Sándor rendőr őrnagynak.

Fotó: Durst László

SARKOS  
ÉTTEREM

Május 1-jétől újra várja vendégeit. 

Hétvégi családi menü: 
péntek-szombat-vasárnap 

1 fő/300 Ft. 
5 fős család esetén további kedvezmény: 

5 fő 1300 Ft

Nyitva: minden nap 11 órától 21 óráig.

Cím: Balatonalmádi (Vörösberény) 
Thököly u. 3.

Telefon: 331-801

Favázas modul rendszerű 
épületek, üzletek, nyaralók 
gyors kivitelezése külső
belső burkolattal, belső 

válaszfalakkal, nyílászárókkal, 
bádogos munkával, pala 

fedéssel, tervezéssel. Külön 
kívánságra kulcsátadásig. 

Elektromos és mechanikus 
vagyonvédelem. Lakatos 

munkák.

Irányár: 
25000 Ft/m2+áfa

Hansági Endre kisiparos 
Balatonalmádi-Vörösberény 

Vöröshegyi u. 8.

APRÓHIRDETÉS

Idős, magányos személyt segítene, 
ápolna leinformálható középkorú 
házaspár, ottlakással. Érdeklődni 
lehet a Szociális Gondozási 
Központban, Balatonalmádi, 
Györgyi D. u. 11.

Gondja van lakása, háza 
eladásával? Felejtse el! Korrekt 
üzletet ajánlok. Hívja a 06-20-265- 
188, 06-62-476-341-es
telefonszámot.

A Gymex könyvelő iroda 
kisvállalkozók, mezőgazdasági 
őstermelők, társasházak 
könyvelését vállalja. Balatonalmádi, 
Kisberényi u. 4. Telefon: 430-056.
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